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I. KISIM 

HASILAT-GİDER REVİZYONU 
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İşlenecek Konular 

 

1. Randıman-Kaydi Envanter 

2. Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilecek ve 

İndirilemeyecek Giderler (GVK Md.40-41) 

3. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İndirilecek ve 

İndirilemeyecek Giderler (KVK Md.8-11) 
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1. BÖLÜM 

RANDIMAN KAYDİ ENVANTER 
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A. Miktar Dengesi 

1. Ticaret İşletmesi Miktar Dengesi 

2. Alıştan ve Satıştan İadelerin Miktar Dengesine 

Etkisi 

3. Üretim İşletmesi Miktar Dengesi 

4. Hammadde-Mamul İlişkisi 

5. İleriye ve Geriye Doğru Randıman 

6. Miktar Yönünden Farkların Değerlendirilmesi 
 

 

 

Miktar Dengesi Konular 
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1 Ticaret İşletmesi Miktar Dengesi 
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2 Alıştan ve Satıştan İadelerin Miktar Dengesine Etkisi 
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3 Üretim İşletmesi Miktar Dengesi 
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4 Hammadde-Mamul İlişkisi 
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5 İleriye ve Geriye Doğru Randıman 
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Dön. Başı Stok + Dön. İçi Alış = Satışlar + Dön. Sonu Stok 

Dön. Başı Stok + Dön. İçi Alış > Satışlar + Dön. Sonu Stok Belgesiz Satış 

Dön. Başı Stok + Dön. İçi Alış < Satışlar + Dön. Sonu Stok Belgesiz Alış 

 Kaydi envanter sonucu belgesiz satış çıkması halinde, bu satışa ilişkin maliyet kayıtlara 
yansımış olduğundan maliyet verilmemeli,  kayıt dışı satış hasılatının tamamı  matrah farkı 
olarak ele alınmalıdır. 

 Kaydi envanter sonucu belgesiz alış bulunması halinde, malın kayıtlı satıldığı ancak maliyetin 
kayıtlara yansımadığı anlaşılmalı 

 Bir mamul için yapılan kaydi envanterde yukarıda yer alan üç durumdan yalnız biri ile 
karşılaşabilir. Yani bir mamul için yapılan kaydi envanter sonucu hem belgesiz alış hem de 
belgesiz satış ortaya çıkamaz. 

 
 Açıktan satış(belgesiz alınıp belgesiz satılma), tek başına kaydi envanter sonucu tespit 

edilemez, ancak harici doneler ile mükellefin beyanları sonucu tespit edilebilir.  Açıktan 
satışlarda, kayıt dışı hasılat matrah farkı olmaz, belgesiz alışların maliyeti hasılattan 
düşülmelidir. 
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6 Miktar Yönünden Farkların Değerlendirilmesi 
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B. Tutar Dengesi 

1. Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

2. Birim Satış Fiyatı 

3. Stok Değerlemesi ve Tutar Dengesi İlişkisi 

4. Ticaret İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok 

Değerlemesi 

5. Üretim İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok 

Değerlemesi 

 

 

Tutar Dengesi Konular 
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Ağırlıklı Ortalama 

Maliyet 
= 

D.B.S. Tutarı + D.İ. A. Tutarı 

D.B.S. Miktarı + D.İ. A.  Miktarı 

Ortalama Ür. Mamul Maliyeti   = 
(DİMM tutarı+DİG tutarı+GÜG tutarı)  

Üretilen Mamul Miktarı 

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti 

720 Direkt İşçilik Gideri 

730 Genel Üretim Gideri 
Mamul Satılırsa : 

STMM olarak gider yazılır 

(620)  +     

Toplam Üretilen Yarımamul/Mamul Maliyeti 
    

    

  
Mamul Satılmazsa : 

D.S.S Maliyeti olarak Bilanço 

Hesabında izlenir.(151- 152) 

Ortalama Mamul Maliyeti   = 
D.B.S. Mamul Tutarı +T.Ür. Mamul Maliyeti +D.İ.A. Mamul Tutarı 

D.B.S. Mamul Miktarı +T.Ür. Mamul Miktarı +D.İ.A. Mamul Miktarı 
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1 Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
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Birim Satış Fiyatı   = 
Toplam Mamul Satış Tutarı 

Toplam Mamul Satış Miktarı 

2- Emsal Bedelden Gidilecek Olursa: 

 

Toptan Satış Yapıyorsa 

Birim Mamul Satış 

Fiyatı   
: Birim Mamul Ortalama Maliyet + (Birim Mamul Ortalama Maliyet X 0,05) 

 

Perakende Satış Yapıyorsa 

Birim Mamul Satış 

Fiyatı   
: Birim Mamul Ortalama Maliyet + (Birim Mamul Ortalama Maliyet X 0,10) 

1- Karlılık Oranı Verilmişse: 

Birim Mamul Satış 

Fiyatı   
: 

Birim Mamul Ortalama Maliyet + (Birim Mamul Ortalama Maliyet X 

Karlılık Oranı) 
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2 Birim Satış Fiyatı 
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3 Stok Değerlemesi ve Tutar Dengesi İlişkisi 
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4 Ticaret İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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4 Ticaret İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 



UG 

Emtianın Cinsi D.B.S. Dönem İçi Alış Satışlar D.S.S 

Takım Elbise 
Miktar (Adet) 85.000 120.000 100.000 50.000 

Tutar (TL) 4.250.000 6.000.000 10.000.000 2.500.000 

    D.B.S. Dönem İçi Alış Satışlar D.S.S 

Gömlek 
Miktar (Adet) 160.000 380.000 460.000 80.000 

Tutar (TL) 1.600.000 3.800.000 6.900.000 400.000 

Şirketin, takım elbise ve gömlek alım-satımı ile ilgili olarak dönem başı ve dönem sonu 

stoklar ile alış ve satışlarının miktar ve tutarları aşağıya alınmıştır. 

Takım elbisenin satış sürecinde %10 fire olabileceği beyan edilmiş olup, Ticaret odası 

ve fiili tespitlerde anlaşılmıştır.  

Örnek-1:(Sadece Ticari Mal) 
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1- Takım Elbise 

D.B.S.(Miktar) : 85.000 

Ür. Gelen :  + 120.000 

Toplam : 205.000 

D.S.S.(Miktar) : -  50.000 

Top. Satılabilir M. : 155.000 

Fire %10 : -   15.500 

Net Sat. Ger. M. : 139.500 

Kayıtlı Sat. Mikt. : -   100.000 

Kayıt Dışı Satış Mik. : 39.500 

2- Gömlek 

D.B.S.(Miktar) : 160.000 

Ür. Gelen : + 380.000 

Toplam :   540.000 

D.S.S.(Miktar) : -  80.000 

Top. Satılabilir M. : 460.000 

Fire %0 : -  0 

Net Sat. Ger. M. : 460.000 

Kayıtlı Sat. Mikt. : -  460.000 

Kayıt Dışı Satış Mik. : 0 

Takım Elbise (Miktar) 

D.B.S. Üret. Gelen Satışlar D.S.S 

85.000 120.000 100.000 50.000 

Gömlek (Miktar) 

D.B.S. Üret. Gelen Satışlar D.S.S 

160.000 380.000 460.000 80.000 

Cevap: A-) Miktar Dengesi: 
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Takım Elbise (Tutar) 

D.B.S. Üret. Gelen Satışlar D.S.S 

4.250.000 6.000.000 10.000.000 2.500.000 

Gömlek (Tutar) 

D.B.S. Üret. Gelen Satışlar D.S.S 

1.600.000 3.800.000 6.900.000 400.000 

1- Takım Elbise 

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Gel. (T) 

D.B.S(M)+Üret. Gel. (M) 

Ort.Maliyet : 
4.250.000+6.000.000 

85.000+120.000 

Ort. Maliyet : 50 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mal.  

Ol. Ger. Stok Değ. : 50.000 X 50 

Ol. Ger. Stok Değ. : 2.500.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 2.500.000 

Fark : 0 

2- Gömlek 

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Gel. (T) 

D.B.S(M)+Üret. Gel. (M) 

Ort.Maliyet : 
1.600.000+3.800.000 

160.000+380.000 

Ort. Maliyet : 10 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. Stok Değ. : 80.000 X 10 

Ol. Ger. Stok Değ. : 800.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 400.000 

Fark : 400.000 

Cevap: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi  
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D.B.S(Tutar) + Ür. G. (Tutar) = SMM (Tutar) + D.S.S (Tutar) 

Gömlek Tutar Dengesi- Mükellefin Dengesi 

1.600.000 + 3.800.000 = SMM (Tutar) + 400.000 

SMM(Tutar) = 5.000.000 

Gömlek Tutar Dengesi- Olması Gereken Denge 

1.600.000 + 3.800.000 = SMM (Tutar) + 800.000 

SMM(Tutar) = 4.600.000 

Cevap: B-) Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi  
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5 Üretim İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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5 Üretim İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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5 Üretim İşletmesi Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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Hammadde Cinsi D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Kumaş  
Miktar (Metre2) 8.000 52.000 0  2.000 

Tutar (TL) 160.000 1.040.000 0  40.000 

Mamul Cinsi  D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Çadır 
Miktar (Adet) 1.000 0 852 300 

Tutar (TL) 1.000.000 0 1.107.600 300.000 

X işletmesi kumaştan çadır imalatı işi ile uğraşmaktadır. Kumaşın kesimi aşamasında 

%5 fire oluşmaktadır. Fire sonrasında 50 m2 kumaştan 1 adet çadır üretilmektedir. 

Mükellefin Hammadde ve Mamul bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Yıl içinde üretilen çadır için 50.000.-TL Direkt İşçilik Gideri ile 80.000 TL Genel 

Üretim Gideri yapılmıştır. 

Örnek -2: (Hammadde-Mamul-Randıman) 
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Kumaş- Çadır Randımanı 

D.B.S.(Miktar) : 8.000 

D.İA. :  + 52.000 

Toplam : 60.000 

D.S.S.(Miktar) : -  2.000 

Ür. Sevk E. Kumaş : 58.000 

Fire %5 : -   2.900 

Fire Sonr. Ür. S.E. Kum. : 55.100 

Rand. Oranı(1Adet= 50 m2) : ÷  50 

Üretilen Çadır Miktarı : 1.102 

Çadır Kaydi Envanteri 

D.B.S.(Miktar) : 1.000 

Üre. Çadır Miktarı : 1.102 

D.İA. :  + 0 

Toplam : 2.102 

D.S.S.(Miktar) : -  300 

Satıl. Ger. Çadır Miktarı : 1.802 

Kayıtlı Çadır Satış Miktarı : -   852 

Kayıt Dışı Çadır Satış Mik. : 950 

Ort. Birim Satış Fiyatı : x  1.300 

Kayıt Dışı Hasılat (TL) : 1.235.000 

Ort.Birim Satış Fiyatı : 
Satışlar(Tutar) 

= 
1.107.600 

= 1.300 TL 
Satışlar(Miktar) 852 

Kumaş- Hammadde Metre2 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

8.000 52.000 0  2.000 

Çadır- Mamul Adet 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

1.000 0 852 300 

Cevap: A-Miktar Dengesi- (Randıman- Kaydi) 
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Kumaş- Hammadde Tutar 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

160.000 1.040.000 0  40.000 
D.İ.M.M=(160.000+1.040.000)-40.000=1.160.000 

Çadır-Mamul Tutar 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

1.000.000 0 1.107.600 300.000 
SMM=(1.000.000+0)-300.000=700.000 

1- Kumaş 

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+D.İ.A. (T) 

D.B.S(M)+D.İ.A. (M) 

Ort.Maliyet : 
160.000+1.040.000 

8.000+52.000 

Ort. Maliyet : 20 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mal.  

Ol. Ger. Stok Değ. : 2.000 X 20 

Ol. Ger. Stok Değ. : 40.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 40.000 

Fark : 0 

2- Çadır  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
1.000.000+1.290.000+0 

1.000+1.102+0 

Ort. Maliyet : 1.089,43 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 300 X 1.089,43 

Ol. Ger. St. Değ. : 326.831 

Kayıtlı St. Değ. : 300.000 

Fark : 26.831 

Üretim Maliyeti=DİMM+DİG+GÜG=1.160.000+50.000+80.000=1.290.000 

Cevap: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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(X) İşletmesi plastik banyo terliği imalatı ile ilgili olarak plastik hammadde ve mamule 

ilişkin dönem başı ve dönem sonu stokları ile dönem içi alış ve satışlarının miktar ve 

tutarları aşağıdaki gibidir. 

Hammadde Cinsi D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Plastik   
Miktar (Kg) 94.000 180.000 0 34.000 

Tutar (TL) 282.000 540.000 0 68.000 

Mamul Cinsi  D.B.S. Ür. Gel. Satışlar D.S.S 

Terlik 
Miktar (1 Çift) 40.000 480.000 350.000 100.000 

Tutar (TL) 80.000 854.000 1.750.000 179.615,40 

İmalatta 2 çift terlik için fire dahil 1 kg harcanmaktır. İmalatta fire oranı %10 dur. 

Bir çift terliğin ortalama satış fiyatı 5 TL’dir. 

İmalata ilişkin 40.000 TL Direkt İşçilik Gideri ve 60.000 TL Genel Üretim Gideri 

yapılmıştır. 

Örnek-3/a: (D.İ.M.M. Fazla Değerlenmişse) 
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Plastik- Terlik Randımanı 

D.B.S.(Miktar) : 94.000 

D.İA. :  + 180.000 

Toplam : 274.000 

D.S.S.(Miktar) : -  34.000 

Ür. Sevk E. Plastik (Kg) : 240.000 

Rand. Oranı(2 Çift= 1 kg 

Fire Dahil) 
: X  

2 

Üretilen Terlik Miktarı : 480.0000 

Plastik-Hammadde (Miktar-Kg) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

94.000 180.000 0 34.000 

Terlik Kaydi Envanter 

D.B.S.(Miktar) : 40.000 

Üretilen Terlik Miktarı :  + 480.000 

Toplam : 520.000 

D.S.S.(Miktar) : -  100.000 

Satıl. Ger. Terlik Miktarı : 420.000 

Kayıtlı Terlik Satış Miktarı : -   350.000 

Kayıt Dışı Terlik Satış Mik. : 70.000 

Ort. Birim Satış Fiyatı : x  5 

Kayıt Dışı Hasılat (TL) : 350.000 

Terlik-Mamul (Miktar- Çift) 

D.B.S. Ür. Gel. Satışlar D.S.S 

40.000 480.000 350.000 100.000 

Cevap-3/a: A-Miktar Dengesi- (Randıman- Kaydi) 
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Plastik- Hammadde(Tutar -TL) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

282.000 540.000 0 68.000 
D.İ.M.M=(282.000+540.000)-68.000=754.000 

1- Plastik  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+D.İ.A. (T) 

D.B.S(M)+D.İ.A. (M) 

Ort.Maliyet : 
282.000+540.000 

94.000+180.000 

Ort. Maliyet : 3 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mal.  

Ol. Ger. Stok Değ. : 34.000 X 3 

Ol. Ger. Stok Değ. : 102.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 68.000 

Fark : 34.000 

DİMM 34.000 TL Fazla değerlenmiş 

2- Terlik  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
80.000+820.000+0 

40.000+480.000+0 

Ort. Maliyet : 1,730769 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 100.000 X 1,730769 

Ol. Ger. St. Değ. : 173.076,90 

Kayıtlı St. Değ. : 179.615,40 

Fark : -6.538,50 

Terlik-Mamul (Tutar-TL) 

D.B.S. Ür. Gel. Satışlar D.S.S 

80.000 854.000 1.750.000 179.615,40 
SMM=(80.000+854.000)-179.615,40=754.384,60 

Üretim Maliyeti=DİMM+DİG+GÜG=(754.000-34.000)+40.000+60.000=820.000 

SMM = D.B.S(Tutar) + Üretim Maliyeti - D.S.S.(Tutar) 

SMM = 80.000 + 820.000 - 173.076,90 

SMM(Olm. 

 Gereken) 
= 726.923,10 TL 

Fazla Gider = (754.384,60 - 726.923,10) = 27.461,50 

Cevap-3/a: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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Örnek-3/b: (D.İ.M.M. Eksik Değerlenmişse -Tutar Dengesi) 

(X) İşletmesi plastik banyo terliği imalatı ile ilgili olarak plastik hammadde ve mamule 

ilişkin dönem başı ve dönem sonu stokları ile dönem içi alış ve satışlarının miktar ve 

tutarları aşağıdaki gibidir. (Sadece hammadde D.S.S tutarı değiştirilmiştir. yalnız 

Tutar Dengesine Bakılacaktır) 

Hammadde Cinsi D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Plastik   
Miktar (Kg) 94.000 180.000 0 34.000 

Tutar (TL) 282.000 540.000 0 136.000 

Mamul Cinsi  D.B.S. Ür. Gel. Satışlar D.S.S 

Terlik 
Miktar (1 Çift) 40.000 480.000 350.000 100.000 

Tutar (TL) 80.000 786.000 1.750.000 166.538,40 

İmalatta 2 çift terlik için fire dahil 1 kg harcanmaktır. İmalatta fire oranı %10 dur. 

Bir çift terliğin ortalama satış fiyatı 5 TL’dir. 

İmalata ilişkin 40.000 TL Direkt İşçilik Gideri ve 60.000 TL Genel Üretim Gideri 

yapılmıştır. 
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Plastik- Hammadde(Tutar -TL) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

282.000 540.000 0 136.000 
D.İ.M.M=(282.000+540.000)-136.000=686.000 

1- Plastik  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+D.İ.A. (T) 

D.B.S(M)+D.İ.A. (M) 

Ort.Maliyet : 
282.000+540.000 

94.000+180.000 

Ort. Maliyet : 3 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mal.  

Ol. Ger. Stok Değ. : 34.000 X 3 

Ol. Ger. Stok Değ. : 102.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 136.000 

Fark : 34.000 

DİMM 34.000 TL eksik değerlenmiş 

2- Terlik  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
80.000+820.000+0 

40.000+480.000+0 

Ort. Maliyet : 1,730769 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 100.000 X 1,730769 

Ol. Ger. St. Değ. : 173.076,90 

Kayıtlı St. Değ. : 166.538,40 

Fark : 6.538,50 

SMM Fazla Hesaplanmıştır. Fazla gider 

Terlik-Mamul (Tutar-TL) 

D.B.S. Ür. Gel. Satışlar D.S.S 

80.000 786.000 1.750.000 166.538,40 
SMM=(80.000+786.000)-166.538,40=699.461,60 

Üretim Maliyeti=DİMM+DİG+GÜG=(686.000+34.000)+40.000+60.000=820.000 

32 

SMM = D.B.S(Tutar) + Üretim Maliyeti - D.S.S.(Tutar) 

SMM = 80.000 + 820.000 - 173.076,90 

SMM(Olm. 

 Gereken) 
= 726.923,10 TL 

Eksik Gider = (699.461,60 - 726.923,10) = -27.461,50 

Cevap-3/b: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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(X) İşletmesinin 2010 yılı gelir tablosu özeti aşağıdaki gibidir. 

31.12.2010 Tarihli Gelir Tablosu Özeti 

A Brüt Satışlar : 2.619.584,00 

1 Şarap 2.216.320,00 

2 Sirke 403.264,00 

B Satıştan İnd. (-) : 0,00 

C Net Satışlar : 2.619.584,00 

D Satışların Maliyeti (-) : 1.688.168,00 

1 Şarap 1.346.534,40 

2 Sirke 341.633,60 

* Brüt Satış Karı : 931.416,00 

E Faaliyet Giderleri : 334.416,00 

Paz. Sat. Dağ. Gid. 146.000,00 

Gen. Yön. Gid. 188.416,00 

* Faaliyet Karı/Zararı : 597.000,00 

F Diğ. Faa. Ol. Gel. ve Kar : 180.000,00 

G Diğ. Faa. Ol. Gid. ve Zar. : 20.000,00 

H Finansman Giderleri : 35.000,00 

* Olağan Kar/Zarar : 722.000,00 

I Ol. Dışı Gel. ve Karlar : 40.000,00 

J Ol. Dışı Gid. Ve Zararlar : 15.000,00 

* Dönem Karı/Zararı : 747.000,00 

Şarap imalatında; alınan üzümler 

ayrıştırılarak sıkılmakta ve şıra 

haline gelen üzümler 

mayalanmaya (fermantasyona) 

bırakılarak şaraba 

dönüştürülmektedir.  

Yöreden yöreye değişmekle birlikte 

iç emsallere göre 100 kg 

üzümden ortalama 60 litre şıra 

üretilmekte ve şıraların şaraba 

(ya da sirkeye) dönüşmesi 

esnasında %6, ürünlerin 

şişelenmesi aşamasında  da %2 

fire meydana gelmektedir.Ayrıca 

fermantasyona bırakılan 

şıraların her sene yaklaşık 

%20’si sirkeye dönüşmektedir.  

Üretilen şaraplar 35 ve 75Cl’lik 

şişlere, sirkeler ise 1 ve 2 litrelik 

şişelere doldurularak tüketicilere 

sunulmaktadır. 

Örnek-4: 
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Hammadde Cinsi D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Üzüm  
Miktar (Kg) 0 1.500.000 0 0 

Tutar (TL) 0 650.000,00 0 0 

Mamul Cinsi  D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Şarap 
Miktar (Litre) 40.000 0 443.264 60.000 

Tutar (TL) 80.000,00 0,00 2.216.320,00 60.000,00 

Sirke 
Miktar (Litre) 15.000 0 100.816 40.000 

Tutar (TL) 30.000 0,00 403.264,00 20.000,00 

Firmanın 2010 yılı üzüm ve şarap alım satım, imalat ve dönem sonu envanter bilgileri 

şu şekildedir. 

Diğer Veriler: 

1. Firmanın dönem başı ve dönem sonu şırası bulunmamaktadır. 

2. Direkt İşçilik Giderleri 608.168,00.-TL, Genel Üretim Giderleri 400.000 TL’dir. 

3. Şirket dönem sonu stoklarını ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre 

değerlemektedir. 

4. Şarapta Maktu ÖTV her bir litre için: 3,2796 TL, Nispi ÖTV oranı: %63,3’dür. 

5. 1Kg= 1Lt 

 

 

 

Örnek-4: 
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Üzüm- Şıra Randımanı  

D.B.S.(Miktar) : 0 

D.İA.  :  +  1.500.000 

Toplam :   1.500.000 

D.S.S.(Miktar) : -  0 

Ür. Sevk E. Üzüm :   1.500.000 

Rand. Oranı(100Kg= 60 Litre)  : x 60% 

Üretilen Şıra Miktarı (lt) :   900.000 

Üzüm Hammadde-(Miktar- Kg) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

0 1.500.000 0 0 

Şıra Yarı mamul-(Miktar- Lt) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

0 0 0 0 

Şıra – Şarap/Sirke Randımanı  

D.B.S.(Miktar) : 0 

Üretilen Şıra Miktarı  :  900.000 

D.İA.  :  +  0 

Toplam :   900.000 

D.S.S.(Miktar) : -  0 

Ür. Sevk E. Şıra   :   900.000 

Fire (%6)   :  - 54.000 

Fire Sonrası T. Şarap/Sirke  :   846.000 

Şarap (%80 Dağ. Anahtarı)  : 676.800 

Şişeleme Firesi(%2) : -  13.536 

Fire Sonrası  Ür. Şarap(Lt) : 663.264 

Sirke (%20 Dağ. Anahtarı) : 169.200 

Şişeleme Firesi(%2) :  - 3.384 

Fire Sonrası Ür. Sirke(Lt) : 165.816 

Cevap-4: A-Miktar Dengesi(Randıman-Kaydi) 
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Şarap-Mamul (Miktar-Lt) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

40.000 0 443.264 60.000 

Sirke-Mamul (Miktar-Lt) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

15.000 0 100.816 40.000 

Şarap Kaydi Envanter 

D.B.S.(Miktar) : 40.000 

Üre. Şarap Miktarı : 663.264 

D.İA. :  + 0 

Toplam : 703.264 

D.S.S.(Miktar) : -  60.000 

Satıl. Ger. Şarap Miktarı : 643.264 

Kayıtlı Şarap Satış Miktarı : -   443.264 

Kayıt Dışı Şarap Satış Mik. : 200.000 

Ort. Birim Satış Fiyatı : X 5 

Kayıt Dışı Hasılat (TL) : 1.000.000 

Sirke Kaydi Envanter 

D.B.S.(Miktar) : 15.000 

Üre. Sirke Miktarı : 165.816 

D.İA. :  + 0 

Toplam : 180.816 

D.S.S.(Miktar) : -  40.000 

Satıl. Ger. Sirke Miktarı : 140.816 

Kayıtlı Sirke Satış Miktarı : -   100.816 

Kayıt Dışı Sirke Satış Mik. : 40.000 

Ort. Birim Satış Fiyatı : X 4 

Kayıt Dışı Hasılat (TL) : 160.000 

Ort.B. S. 

Fiy. 
: 

Satışlar(Tutar) 
= 

2.216.320,00 
= 5 TL 

Satışlar(Miktar) 443.264 

Ort.B. 

S. Fiy. 
: 

Satışlar(Tutar) 
= 

403.264,00 
= 4 TL 

Satışlar(Miktar) 100.816 

Cevap-4: A-Miktar Dengesi(Randıman-Kaydi) 
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Şarap Litre Maktu ÖTV Maktu ÖTV Tutarı  

Kayıt Dışı Şarap Satış Mik.  : 200.000 X     3,2796 =655.920,00 

TL Nispi Oran Nispi ÖTV Tutarı  

Kayıt Dışı Hasılat (TL)  :  1.000.000,00 X     63,30% =633.000,00 

Cevap-4: A-Miktar Dengesi(Randıman-Kaydi) 
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Tarhı Gereken ÖTV ve KDV’nin Hesaplanması  

 

Kayıt Dışı Hasılat (TL)  :  1.000.000,00 

ÖTV (Maktu) : 655.920,00 

KDV Matrahı  : 1.655.920,00 

KDV %18 : 298.065,60 

Nispi ÖTV miktarı ile maktu ÖTV miktarı kıyaslanır ve yüksek olan maktu ÖTV tutarı 

(655.920,00 TL) tarh edilir.  ÖTV tutarı KDV matrahına dahil olduğu için bu tutar kayıt 

dışı satış hasılatına eklenerek, bu tutar üzerinden KDV hesaplanır. 
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Üzüm-Hammadde(Tutar-TL) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S DİMM 

A B C D E=(A+B)-(C+B) 

0 650.000,00 0 0 650.000,00 

Ür. Maliy. = D.İ.M.M + D.İ.G. + G.Ü.G 

Ür. Maliy. = 650.000,00 + 608.168,00 + 400.000,00 

Ür. Maliy. = 1.658.168,00 

Üretim Maliyetinden Şarap a Düşen Pay (%80) 

(1.658.168,00 X %80=) 
: 1.326.534,40 TL 

Üretim Maliyetinden  Sirke ye Düşen Pay (%20) 

(1.658.168,00 X %20=) 
: 

331.633,60 TL 

Cevap-4: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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1. DİMM Hesaplanması 

 

2. Üretim Maliyetinin Hesaplanması ve Mamullere Paylaştırılması 
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1- Şarap 

D.B.S.(T) : 80.000,00 

Ür. Maliyeti : 1.326.534,40 

D.İ.A(T) : 0,00 

Toplam  : 1.406.534,40 

D.S.S(T) : 60.000,00 

SMM : 1.346.534,40 

Şarap- Mamul (Tutar-TL) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

80.000,00 0,00 2.216.320,00 60.000,00 

2- Sirke  

D.B.S.(T) : 30.000,00 

Ür. Maliyeti : 331.633,60 

D.İ.A(T) : 0,00 

Toplam  : 361.633,60 

D.S.S(T) : 20.000,00 

SMM : 341.633,60 

Sirke- Mamul(Tutar-TL) 

D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

30.000,00 0,00 403.264,00 20.000,00 

Cevap-4: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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3. Mükellefin Kayıtlarına Göre Şarap ve Sirke İçin Satılan Mamul Maliyeti Hesabı 
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1- Şarap   

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
80.000,00+1.326.534,40+0 

40.000+ 663.264 +0 

Ort. Maliyet : 2,000122863 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 60.000X 2,00 

Ol. Ger. St. Değ. : 120.000 

Kayıtlı St. Değ. : 60.000 

Fark : 60.000 

STMM 60.000 fazla hesaplanmış ve gider yazılmış 

2- Sirke   

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
30.000,00+ 331.633,60 +0 

15.000+ 165.816 +0 

Ort. Maliyet : 2,000008849 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 40.000X 2,00 

Ol. Ger. St. Değ. : 80.000,00 

Kayıtlı St. Değ. : 20.000,00 

Fark : 60.000,00 

STMM 60.000 fazla hesaplanmış ve gider yazılmış 

Mam. Cin.  D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Şarap 
 (Lt) 40.000 0 443.264 60.000 

(TL) 80.000,00 0,00 2.216.320,00 60.000,00 

Mam. Cin.  D.B.S. D.İ.A. Satışlar D.S.S 

Sirke 
 (Lt) 15.000 0 100.816 40.000 

 (TL) 30.000 0,00 403.264,00 20.000,00 

Cevap-4: B- Tutar Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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4. Olması Gereken Dönem Sonu Stok Değerinin Tespiti ve Mükellefin Değerlemesi 

ile Kıyaslanması 
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Geniş anlamıyla fire stoklarda meydana gelen miktar ve değer azalmalarıdır. Ortaya 

çıkan azalmalar çeşitli nedenlerle olabilir. Fireler meydana gelme nedenlerine, ortaya 

çıkış şekline veya fire sonucu oluşan maddenin ekonomik değer taşıyıp taşımamasına 

göre normal fire, anormal fire, kalıcı fire, uçucu fire gibi sınıflandırılarak ifade 

edilmektedir 

Oluştukları Aşamalara Göre Fireler: 

1. Alış aşamasında fire:  

2. Üretim aşamasında fire: 

3. Satış aşamasında fire:  

4. Stok aşamasında fire: 
 

FİRE 
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Fire Analizinde Kullanılabilecek Veriler: 

1. İşletmenin önceki dönem üretim sonuçları, 

2. Sektör ortalamaları  

3. Ticaret ve Sanayi Odalarının Açıkladığı Fire Oranları 

4. Makine parkı ve teknik özellikleri  

Maliyetlerin yükseltilmek istendiği durumlarda genellikle fire oranları ile oynanır. 



UG 

FİRE 
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Sıra Normal Fire Anormal Fire 
Hurda, Atık, Tali 

Ürün vd. 

1 Ekonomik değer taşımaz Ekonomik değer taşımaz 
Ekonomik değeri 

vardır 

2 

Vergi kanunlarına göre 

gerçekleştiğine dair tespit 

gerekmez. Kanunen kabul 

edilebilir giderdir. 

Vergi kanunlarına göre tespiti 

gerekir. Takdir komisyonunca 

tespit edilmezse vergisel açıdan 

kanunen kabul edilmeyen gider 

kabul edilir. 

Değeri tespiti 

yapılması gerekir. 

VUK 278 madde 

kapsamında emsal 

bedeli tespit edilir.  

3 

Ayrı bir gider kaydı 

yapılmaz. Üretim maliyeti 

içinde kalır ve satılan 

mamullerin maliyeti içinde 

gider yazılır. 

Ayrı bir gider kaydı yapılmaz. 

Üretim maliyeti içinde kalır ve 

satılan mamullerin maliyeti 

içinde gider yazılır. 

Değeri tespit edilen 

hurda satılana 

kadar diğer stoklar 

arasında yer alır. 

Satıldığı takdirde 

maliyeti gider 

yazılır. 
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Alış aşamasında fire, satın alınan hammadde ya da ticari malların işletme 

stoklarına giren miktarının alış faturasında belirtilen miktardan daha az 

olduğunu ifade etmektedir.   

 

İncelemelerde mükelleflerin dönem içi alış miktarları, alış faturalarında yazılı 

miktarlardan tespit edilmektedir. Buna karşın, alış faturaları malların işletmeye 

taşınmasında oluşan kayıplar dikkate alınarak düzenlenmemektedir.  

 

Bu nedenle kaydi envanter yapılırken ya da üretime sevk edilen hammadde 

miktarı tespit edilirken dönem içi alış miktarlarından fire düşülerek hesaplama 

yapılması gerekir. 

Alış Aşamasında Fire 
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• AŞAMALI FİRE 

Üretimin Farklı aşamaları için farklı fireler olaşabilir. Her fire ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Toplu 

fire uygulanmamalıdır. 

Üretime Sevk Edilen Hammadde Miktarı Kg : 1.000.000 

Ür. 1. Aşaması Fire : 1% 

Ür. 2. Aşaması Fire : 3% 

Ür. 3. Aşaması Fire : 5% 

Ayrı Ayrı Fire Uygulaması 

Ür. 1. Aşaması Fire 
: 10.000 

(1.000.000X0,01) 

1. Fire Sonrası Ür. : 990.000 

Ür. 2. Aşaması Fire 
: 29.700 

(990.000X0,03) 

2. Fire Sonrası Ür. : 960.300 

Ür. 3. Aşaması Fire 
: 48.015 

(960.300x0,05) 

3. Fire Sonrası Ür. : 912.285 

Toplu Fire Uygulaması 

Fire 
: 90.000 

(1.000.000X(0,01+0,03+0,05)) 

 Fire Sonrası Ür. : 910.000 

Örnek: “Buğdayın temizlenmesi sırasında ortalama %1 oranında toz şeklinde, %3 oranında ise kırık 

buğday ve sap-saman şeklinde  artık ortaya çıkmaktadır.”Ür. Sevk Ed. Buğday= 150.000.000 

(Denetim Kitabı syf:149- 5.Baskı baskı ) 

TOPLU FİRE (BAĞIL FİRE) 

Toplu Fire Uygulaması 

Fire 
: 6.000.000 

(150.000.000X(0,01+0,03) 

 Fire Sonrası Ür. Gid. Buğday : 144.000.000 

Üretim Aşamasında Fire 
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• Toplam  Satılabilir Mamul Miktarı x Fire Oranı = 

Emtianın Cinsi D.B.S. Üretimden Gelen Satışlar D.S.S 

Takım Elbise 
Miktar (Adet) 85.000 120.000 100.000 50.000 

Tutar (TL) 4.250.000 6.000.000 10.000.000 2.500.000 

Takım elbisenin satış sürecinde %10 fire olabileceği beyan edilmiş olup, Ticaret odası 

ve fiili tespitlerde anlaşılmıştır. 

*Takım Elbise 

D.B.S.(Miktar) : 85.000 

Ür. Gelen :  + 120.000 

Toplam : 205.000 

D.S.S.(Miktar) : -  50.000 

Top. Satılabilir M. : 155.000 

Fire %10 : -   15.500 

Net Sat. Ger. M. : 139.500 

Kayıtlı Sat. Mikt. : -   100.000 

Kayıt Dışı Satış Mik. : 39.500 

Satış Aşamasında Fire 
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• Genelde sorularda dağıtım anahtarı yüzde olarak 
verilmektedir. Ancak verilmediği durumlarda en uygun 
dağıtım anahtarı bulunmalıdır. 

 

• Bir hammaddeden birden fazla mamul üretilmesi 
halinde her bir mamul için kullanılan hammadde 
miktarının tespiti için; 

– Dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulan noktadaki (üretim 
aşamasındaki) kayıtlı üretim verileri dikkate alınmalıdır. 
Buna göre farklı mamuller için kayıtlı üretimde kullanılan 
hammadde miktarlarının, toplam kayıtlı üretimde kullanılan 
hammadde miktarına oranlanması suretiyle dağıtım 
anahtarının tespit edilmesi daha sağlıklı olacaktır.  

Dağıtım Anahtarı Bulma! 
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Cinsi  Birim 
Dönem Başı 

Stok 

Dönem  

İçi Alış 

Dönem İçi 

Satış 

Dönem Sonu 

Stok 

Şeker Pancarı Ton  12.000 15.000 0 2.000 

Örnek 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

Cinsi  Birim 
Dönem Başı 

Stok 

Dönem  

İçi Alış 

Dönem İçi 

Satış 

Dönem Sonu 

Stok 

1 kg’lık Toz Şeker Paket 250.000 0 530.000 160.000 

2 kg’lık Toz Şeker Paket 67.500 0 210.000 50.000 

5 kg’lık Toz Şeker Paket 30.000 0 70.000 15.000 

(X) A.Ş., şeker pancarından toz şeker üretmektedir. Mükellef kurumun 2014 hesap 

dönemi hesap ve işlemleri Vergi Müfettiş Yrd. (A) tarafından incelenmiş olup aşağıdaki 

hususlar mükellef kurum temsilcisi ile birlikte 25.05.2015 tarihinde tespit edilmiştir.  
 

1- Mükellef kurumun yasal defter kayıtları ve belgelerinden 2014 hesap dönemi 

hammadde, yarı mamul envanter bilgileri aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. 

2- Mükellef kurumun yasal defter kayıtları ve belgelerinden 2014 hesap dönemine 

ilişkin mamul envanter bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu ve mükellef kurumun 

satışlarının tamamının kendi imalatlarından oluştuğu, hariçten ticari bir mal alışının 

olmadığı tespit edilmiştir.  
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Örnek 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

Cinsi  Birim Birim Satış Fiyatı 

1 kg’lık Toz Şeker Paket 3,00 TL/Paket 

2 kg’lık Toz Şeker Paket 6,00 TL/Paket 

5 kg’lık Toz Şeker Paket 15,00 TL/Paket 

3- Mükellef kurum temsilcisi üretim süreçleri ilgili olarak; “Üretime sevk ettiğimiz 

şeker pancarları üzerindeki toprakların temizlenmesi için öncelikle yıkanmaktadır. 

Yıkama işlemi sonrasında üretime sevk edilen şeker pancarlarında %4 ağırlık azalışı 

olmaktadır. Temizlenmiş şeker pancarları kıyılma, haşlama ve santrifüj aşamalarından 

geçirilmektedir. Bu aşamalardan geçirdiğimiz her 4 ton temizlenmiş şeker pancarından, 

550 kg toz şeker elde etmekteyiz.  

Ürettiğimiz toz şekerleri 1 kg’lık, 2 kg’lık ve 5 kg’lık paketler içine koyarak 

satmaktayız. İşletmemizde paketlenmemiş toz şeker bulunmamaktadır.” şeklinde ifade 

ve beyanda bulunmuştur. 

4- Mükellef kurumun 2014 hesap döneminde satışını yaptığı mamullerin ortalama 

birim satış fiyatlarının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.  
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Örnek 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

5- Mükellef kurum temsilcisi, 2014 yılında hammadde satışlarının olmadığını, üretime 

sevk edilen hammadde mamul üretimi dışında başka amaçla kullanılmadığını, yangın, 

deprem, su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek gibi sebeplerle 

değerini kaybeden, yok olan yahut hırsızlık nedeniyle eksilen hammadde, yarı mamul 

ve mamul olmadığını beyan etmiştir. 

6- Mükellef kurum temsilcisinin ifade ettiği fire ve diğer oranlarının bağlı olduğu 

Ticaret ve Sanayi Odası verilerine uygun olduğu, ifade edilenlerden başka firenin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

7- Mükellef kurum temsilcisi işletmenin dönem başı ve dönem sonu stoklarını Vergi 

Usul Kanununun 186’ncı maddesine uygun olarak tespit edildiğini ifade ve beyan 

etmiştir. 

Diğer Veriler: 

-İşletmede paketlenmemiş toz şeker bulunmamaktadır. 

-Mükellef kurum aralıklı envanter yöntemini uygulamaktadır.  

-Mükellef kurum ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini uygulamaktadır. 

-Dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç duyulan üretim 

noktasındaki kurumun kayıtlı verileri dikkate alınarak bulunmalıdır. 

İstenenler: 

Mükellef kurumun 2014 yılına ilişkin yukarıdaki bilgileri kullanarak randıman- kaydı 

envanter çalışması yapınız.  
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Cevap 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

I-RANDIMAN VE KAYDİ ENVANTER ÇALIŞMASI: 

A- Randıman Çalışması: 

Üretime Sevk Edilen Şeker Pancarı 

Dönem Başı Şeker Pancarı Stoku : 12.000 Ton 

Dönem İçi Şeker Pancarı Alışı : + 15.000 Ton 

Toplam : 27.000 Ton 

Dönem Sonu Şeker Pan. Stoku : - 2.000 Ton 

Üretime Sevk Ed. Şeker Pan. Miktarı : 25.000 Ton 

1- Üretime Sevk Edilen Şeker Pancarı Miktarının Hesaplanması: 
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Cevap 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

3- Temizlenmiş Şeker Pancarı- Toz Şeker Randımanı: 

Şeker Pancarı- Toz Şeker Randımanı 

Üretime Sevk Ed. Temizlenmiş Şeker Pan. Miktarı 24.000 Ton 

Üretilen Toz Şeker Miktarı  

[Randıman Oranı (4 ton Şeker Pancarı =550 kg toz şeker) 
3.300.000 kg 

2- Şeker Pancarının Temizlenmesi: 

Üretime Sevk Edilen Şeker Pancarının Temizlenmesi 

Üretime Sevk Ed. Şeker Pan. Miktarı : 25.000 Ton 

Temizleme Firesi (25.000 x%4=) : - 1.000 Ton 

Üre. Sevk. Edilen Temizlenmiş Şeker Pancarı : 24.000 Ton 
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Cevap 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

4- Dağıtım Anahtarının Bulunması: 

Cinsi  Birim 

Dönem 

Başı 

Stok 

Dönem  

İçi Alış 

Dönem İçi 

Satış 

Dönem 

Sonu Stok 
Üretimden Gelen 

A B C D E= (C+D)-(A+B) 

1 kg’lık Toz Şeker Paket 250.000 0 530.000 160.000 440.000 

2 kg’lık Toz Şeker Paket 67.500 0 210.000 50.000 192.500 

5 kg’lık Toz Şeker Paket 30.000 0 70.000 15.000 55.000 

Cinsi  Birim 

Üretimden 

Gelen Paket 

Toz Şeker 

Adedi 

1 

Paketin 

Ağırlığı 

Üretimden 

Gelen Paket Toz 

Şeker Ağırlığı 

Dağıtım Anahtarı 

E F G=EXF H=G/1.100.000X100 

1 kg’lık Toz Şeker Paket 440.000 1 440.000 %40 

2 kg’lık Toz Şeker Paket 192.500 2 385.000 %35 

5 kg’lık Toz Şeker Paket 55.000 5 275.000 %25 

Toplam 1.100.000 %100 
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Cevap 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

5-    1 Kg’lık, 2 Kg’lık ve 5 Kg’lık Paketler Halinde Üretilmesi Gereken Toz Şeker 

Miktarının Hesaplanması: 

Cinsi  

Üretilen 

Toplam Toz 

Şeker (kg) 

Dağıtım 

Anahtarı 

Üretilen Toz 

Şekerin Paket 

Cinlerine Dağılımı 

(kg) 

1 Paket İçine 

Konulabilecek 

Toz Şeker 

Miktarı 

Üretilen Toz 

Şeker 

Paket 

Miktarı 

A B C=AXB D E=C/D 

1 kg’lık Toz Şeker 3.300.000 %40 1.320.000 1 1.320.000 

2 kg’lık Toz Şeker 3.300.000 %35 1.155.000 2 577.500 

5 kg’lık Toz Şeker 3.300.000 %25 825.000 5 165.000 
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Cevap 5 : (Dağıtım Anahtarı Bulma-Basit) 

B-Toz Şeker Kaydi Envanteri: 

Cinsi Birim 
Dönem 

Başı Stok 

Dönem 

İçi Alış 

Üretimde

n Gelen 

Dönem 

İçi Satış 

Dönem 

Sonu Stok 
Fark 

A B C D E F=(A+B+C)-(D+E) 

1 kg’lık Toz Şeker Paket 250.000 0 1.320.000 530.000 160.000 880.000 

2 kg’lık Toz Şeker Paket 67.500 0 577.500 210.000 50.000 385.000 

5 kg’lık Toz Şeker Paket 30.000 0 165.000 70.000 15.000 110.000 

C- Randıman Kaydi Envanter Çalışması Neticesinde Tespit Edilen 

Kayıt Dışı Satış Hasılatının Hesaplanması: 

Cinsi 

Kayıt Dışı Satış 

Miktarı 
Birim Satış Fiyatı 

Kayıt Dışı Satış 

Hasılatı 

A B C=AXB 

1 kg’lık Toz Şeker 880.000 Paket 3,00 TL/Paket 2.640.000,00 TL 

2 kg’lık Toz Şeker 385.000 Paket  6,00 TL/Paket 2.310.000,00 TL 

5 kg’lık Toz Şeker 110.000 Paket 15,00 TL/Paket 1.650.000,00 TL 

Toplam 6.600.000,00 TL 
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• a) Kurumun hammadde, malzeme ve mamullerine ilişkin alış, satış ve stok durumları 
aşağıdaki gibidir 

Miktar olarak 

Cinsi D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

Kumaş 10.000 Kg 140.000 Kg 10.000 Kg - 

Etek  5.000 Adet - 12.000 Adet 137.000 Adet 

Pantolon  6.000 Adet - 4.000 Adet 74.000 Adet 

Tutar olarak (YTL Cinsinden) 

Cinsi  D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

Kumaş 90.000  1.560.000 110.000  - 

Etek  45.000 - 156.000 2.740.000 

Pantolon  81.000 - 50.000 2.220.000 

Astar 20.000 684.000 64.000 - 

Fermuar 6.000 67.600 1.600 - 

b) Üretim faaliyetleri ile ilgili 

olarak; kesim aşamasında 

etekte %20, pantolonda 

%10 oranında fire 

oluşmakta olup; dikim 

aşamasında ise herhangi 

bir fire söz konusu 

değildir. İşletmenin fire 

oranları, İstanbul Sanayi 

Odasından alınan fire 

oranlarına uygundur. 

c) Yapılan fiili tartım sonucunda, eteklerin ortalama 400 gram ve pantolonların da 600 gram 

ağırlığında kumaş kullanılarak üretildiği tespit edilmiştir. 

d) Astar yalnızca etek üretiminde, fermuar ise yalnızca pantolon üretiminde kullanılmakta olup; 

astar ve fermuar kullanımında fire oluşmamaktadır. 

 

2008/1 YMM Sorusu 
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•e) Kurumun 2006 yılı dönem başı ve dönem sonu stokları, Vergi Usul Kanununun 186’ıncı 

maddesine uygun olarak fiilen sayılmak ve tartılmak suretiyle kesin olarak tespit edilmiştir. 

•f) Kurum temsilcisi, kesim firesi olarak ortaya çıkan kumaş artıklarının herhangi bir 

ekonomik değerinin olmadığını, fabrikada işçiler tarafından ısınmak amacı ile yakıldığını; 

mevcut kumaşların, dönem sonu stoklarda bulunanlar dışında kalan kısmının tamamının 

imalata sevk edildiğini ifade etmiştir. 

•g) Kurumun Direkt İşçilik ve Genel Üretim Giderleri ile bunların üretilen mamullere 

dağılımı aşağıdaki gibidir 

Gider Türü  Tutar (YTL)  Etek Üretimine  Pantolon Üretimine 

Direkt İşçilik Giderleri 586.000 360.000 226.000 

Genel Üretim Giderleri 725.000 280.000  445.000 

h) Kurumun yasal defterlerinin incelenmesinde, 31.12.2006 tarih ve 16104 numaralı yevmiye 

maddesinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. 

 
633 Fireler  

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme 

       710.01 Kumaş       1.298.000  

       710.02 Astar            640.000 

       710.03 Fermuar        72.000 

242.000 

 2.010.000 

 

 

 

              150 İlk Madde ve Malz.     2.252.000 

Yukarıda yer alan 242.000 YTL daha sonra aynı tarih ve 

16308 numaralı yevmiye maddesiyle 690 Dönem Karı 

ve Zararı Hesabına borç, 633 Fireler Hesabına alacak 

yazılmak suretiyle kapatılmıştır. Kurum temsilcisi, 

yukarıdaki kaydın mahiyeti ile ilgili olarak; yıl içinde 

kullanılan ilk madde ve malzeme tutarlarının maliyete 

aktarılması ve bu aşamada oluşan firelerin hesaba 

alınması amacıyla bu kaydın yapıldığını ifade etmiştir. 

 

2008/1 YMM Sorusu  
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• Notlar: 

– En uygun Dağıtım Anahtarı Bulunmalı. 

– Tutar Dengesinde  ve stok değerlemesinde üretimde kullanılan yardımcı malzemelerin (astar ve 

fermuar) maliyetleri dikkate alınmalı. 

D.İ.G. : 360.000 Yardımcı Malzeme 

G.Ü.G. : 280.000 Astar 

  Mamul-1 

  
Etek 

Randıman Oranı 

      

   D
ik

im
 A

şm
ası 

    

1 Etekte 400 Gr Kumaş Ağırlığı var 

  Kesim Firesi %20 

Hammadde   

Kumaş 
    

Kesim Aşaması 
  

  

  Kesim Firesi %10 Mamul-2 

      
Pantolon 

Randıman Oranı 

  1 Pantolonda  600 Gr Kumaş Ağırlığı var 

  

D.İ.G. : 226.000 Fermuar 

G.Ü.G. : 445.000 Yardımcı Malzeme 

Üretim Şeması 
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Kumaş-Hammadde( Miktar-Kg) 

D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

10.000 140.000 10.000 - 

Kumaş 

D.B.S.(Miktar) : 10.000 

D.İA.  :  +  140.000 

Toplam :   150.000 

D.S.S.(Miktar) : -  10.000 

Ür. Sevk E. Kumaş :   140.000 

Dağıtım Anahtarı Bulunmalı 

Dağıtım Anahtarının Bulunması 

Cinsi 
D.B.S. Alış D.S.S. Satışlar 

Üret. Gel.  Mamul 

Mik. 

1 Adetin  

Ağırlığı  

Üret. Kul. 

Kumaş Fire 

Sonrası 

Fire 

Üret. Kul. 

Kumaş Fire 

Öncesi 

D.A. 

Oran 

A B C D E=(D+C)-(A+B) F G=FxE H I=G*(1-Fire ) 
Etek  5.000 - 12.000 137.000 144.000 0,4 57.600 %20 72.000 0,6 
Pantolon  6.000 - 4.000 74.000 72.000 0,6 43.200 %10 48.000 0,4 
Toplam 120.000 1,00 

Sorunun bu aşamasında doğrudan kayıt dışı kumaş (140.000-120.000)=20.000 Kg üzerinden üretime 

sokularak kayıt dışı etek ve pantolon satışı direkt hesaplanabilecektir. Diğer taraftan 140.000 kg 

kumaştan üretilmesi gereken toplam etek ve pantolon miktarı hesaplanarak kayıtlı etek ve pantolon 

miktarı bu miktardan çıkarılmak suretiyle de kayıt dışı etek ve pantolon satış miktarı tespit edilebilir.  

İkincisine göre; 

Çözüm: A-) Miktar Dengesi(Randıman-Kaydi) 
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Üretime Sevk Edilen Kumaştan Üretilmesi Gereken Mamul Miktarının  Hesaplanması 

Mamul  

Cinsi 

Ür. Sevk  

Ed . Kumaş 

 Mik. Kg 

Dağ.  

Anah. 

Mam.İç Kull 

Kumaş Mik. 

Fire 

 Oran 

Fire Sonr 

Mam. İçi. 

Kull. Kumaş 

Mikt. 

Rand. 

Oranı 

(Kg) 

Ür.  Ger. 

Mam. Mik 

(Adet) 

A B C=AXB D E=C*(1-D) F G=E/F 

Etek  140.000 0,6 84.000 0,2 67.200 0,4 168.000 

Pantolon  140.000 0,4 56.000 0,1 50.400 0,6 84.000 

Toplam               

Üretilmesi Gereken Mamul Miktarı İle Kayıtlı Üretim Miktarının Kıyaslanması 

Mamul  

Cinsi 

Ür.  Ger. 

Mam. Mik 

(Adet) 

Kayıtlı  

Üretim  Mik. 

(Adet) 

Kayıt Dışı Sat. 

Mam. Mik. 

(Adet) 

Ort. Bir. 

Sat. Fiy. 

(TL) 

Kayıt Dışı 

Hasılat 

G H I=G-H J K=I*J 

Etek  168.000 144.000 24.000 20 480.000 

Pantolon  84.000 72.000 12.000 30 360.000 

Toplam       840.000 

Ort.B. S. 

 Fiy. Etek 
: 

Satışlar(Tutar) 
= 

2.740.000 
= 

20 

TL Satışlar(Miktar) 137.000 

Ort.B. S.  

Fiy. Pant 
: 

Satışlar(Tutar) 
= 

2.220.000 
= 

30 

TL Satışlar(Miktar) 74.000 

Çözüm: A-) Miktar Dengesi(Randıman-Kaydi) 
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Kumaş- Hammadde (Tutar-TL) 

D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

90.000  1.560.000 110.000  - 

Ür. Sevk Ha=(90.000+1.560.000)-110.000=1.540.000 

1- Kumaş  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+D.İ.A. (T) 

D.B.S(M)+D.İ.A. (M) 

Ort.Maliyet : 
90.000+1.560.000 

10.000+140.000 

Ort. Maliyet : 11 

Ol. Ger. Stok Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mal.  

Ol. Ger. Stok Değ. : 10.000 X11 

Ol. Ger. Stok Değ. : 110.000 

Kayıtlı Stok Değ. : 110.000 

Fark : 0 

Ür. Sevk Hammadde Tutarı  doğru değerlenmiştir. 

Mamul Cinsi 
Oran Hammadde 

Malz. Cinsi 
Malzeme 

Tutarı 

D.İ.M.M 

Tutarı %100 1.540.000 

Etek  : %60 924.000 Astar 640.000 1.564.000 

Pantolon : %40 616.000 Fermuar 72.000 688.000 

Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması 

Etek 

D.İ.M.M : 1.564.000 

D.İ.G : 360.000 

G.Ü.G : 280.000  

Üretim Maliyeti : 2.204.000 

Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması 

Pantolon 

D.İ.M.M : 688.000 

D.İ.G : 226.000 

G.Ü.G : 445.000 

Üretim Maliyeti : 1.359.000 

Üretime Gönderilen Malzeme 

Cinsi  D.B.S Alışlar D.S.S Ür. Se Malz 

Astar 20.000 684.000 64.000 640.000 

Fermuar 6.000 67.600 1.600 71.000 

Çözüm: B-) Tutar  Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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Etek-Mamul (Tutar-TL) 

D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

45.000 - 156.000 2.740.000 

STMM=(45.000+2.204.000)-156.000=2.093.000 

Pantolon-Mamul (Tutar-TL) 

D.B.Stok Alışlar D.S.Stok Satışlar 

81.000 - 50.000 2.220.000 

STMM=(81.000+1.359.000)-50.000=1.390.000 

1- Etek  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
45.000+2.204.000+0 

5.000+168.000 +0 

Ort. Maliyet : 13,00 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 12.000X 13,00 

Ol. Ger. St. Değ. : 156.000 

Kayıtlı St. Değ. : 156.000 

Fark : 0 

STMM doğru hesaplanmış 

1- Pantolon  

Ort.Maliyet : 
D.B.S(T)+Üret. Mal.(T)+D.İ.A 

D.B.S(M)+Üret. Gel.(M)+D.İ.A 

Ort.Maliyet : 
81.000+1.359.000+0 

6.000+84.000 +0 

Ort. Maliyet : 16,00 

Ol. Ger. St Değ. : D.S.S(M) X Ort. Mali 

Ol. Ger. St. Değ. : 4.000 X 16,00 

Ol. Ger. St. Değ. : 64.000 

Kayıtlı St. Değ. : 50.000 

Fark : 14.000 

STMM 14.000 TL fazla hesaplanmış ve gider 

kaydedilmiştir. 

Çözüm: B-) Tutar  Dengesi ve Stok Değerlemesi 
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• Sorularda randıman-kaydi envantere ilişkin miktar verileri verildikten sonra dönem içi alış 
veya satış durumu etkileyecek durumlara imalat verilerinde ya da diğer tespitler kısmında 
yer verilebilir. Bu tür etkiler yaratabilecek durumlara örnek olarak şunlar verilebilir: 

– Bir kısım hammadde, mamul birbiri yerine faturada gösterilerek satılmış olabilir. Satış 
miktarları gerçek miktarlara göre düzeltilmelidir. Ayrıca Faturalar muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge olarak değerlendirilmelidir. Ceza uygulamasında bu durum dikkate 
alınmalı 

– Hammadde satılmış gibi gösterilip, gerçekte üretime sokulmuş ve üretilenlerin bir kısmı 
kayıtlı mamul satışı, bir kısmı da kayıt dışı  mamul satışına  dönüşmüş olabilir.(Ör:9. 
Promosyon Revizyon Sorusu) 

– Bir hammadde, yarı mamul ya da mamul bağışlanmış ve buna ilişkin stok çıkış kaydı 
yapılmamış olabilir. Soruda bu tür açıklamaya rastlanılması halinde söz konusu bağış 
miktarları dengede dikkate alınmalıdır. 

– Bir kısım hammadde, yarı mamul ya da mamul zayi olmuş, takdir komisyonca tespit 
edilmiş ancak buna ilişkin stok çıkış kaydı yapılmamış olabilir. Soruda bu tür açıklamaya 
rastlanılması halinde söz konusu zayi olan miktarlar dengede dikkate alınmalıdır. 

– Bir kısım hammadde, yarı mamul ya da mamul alışları gerçek olmayabilir, sahte fatura 
kullanımı ve gerçek alış olmadığı tespit edilmişse, alışlar içinden çıkartılmalı, denge bu 
husus dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

 

 

Miktar Dengesine Etki Eden Durumlar 
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• Gıda maddeleri toptan ticareti ve ihracatı ile iştigal eden Harput A.Ş.’nin 2004 yılında alım 
satımını yaptığı mallardan buğdayda yapılan  kaydi envanter(döküm) aşağıdaki sonuçları 
vermiştir. 

1-Alışlar(KDV Hariç) 

1.400.000 kg (710.000-TL) : Dökme olarak temizlenmemiş halde 

8.000 çuval (270.000-TL) : Temizlenmiş  ve 50 şer kiloluk çuvallara konulmuş olarak 

Şirket yıl içinde dökme olarak alıp depoladığı buğdayların 1/2 sini eletip temizletmiştir. 

Temizlenen buğdayların bir kısmı 50 ve 25 kiloluk çuvallara doldurulmuştur. Böylece 50 

kiloluktan 6.000 çuval, 25 kiloluktan 12.000 çuval  buğday elde edilmiştir. 50 kiloluk boş 

çuval 0,5 kg, 25 kiloluk boş çuval 0,250 kg ağırlığındadır. Temizlenmiş buğdayla dolu 

ağırlıkları ise 50 ve 25 kilodur  

2- Satışlar KDV Hariç 

Cinsi Miktar Tutar(TL) 

Temizlenmemiş Dökme 650.000 kg 390.000 

Temizlenmiş Dökme 3.300 kg 2.310 

50 Kiloluk Çuvallı 13.400 çuval 522.600 

25 Kiloluk Çuvallı 12.450 çuval 249.000 

3- Stoklar(Fiili Envanter Sonuçları) 

Cinsi 31.12.2003 31.12.2004 

Temizlenmemiş Dökme 60.000 kg 30.000 kg 

Temizlenmiş Dökme 40.000 kg 10.000 kg 

50 Kiloluk Çuvallı 500 çuval 100 çuval 

25 Kiloluk Çuvallı 600 çuval 150 çuval 

Örnek: 10 Mayıs 2005 YMM Revizyon Sorusu 
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4- Kaydi envanter sonunda ortaya çıkan durumun nedeni, şirket yetkililerine sorulmuş ve 

aşağıdaki cevap alınmıştır. 

• “Dökme alışlarda buğday şirket deposuna gelinceye kadar %0,5 oranında taşıma firesi olur. 

Şirket tesislerinde elenip temizlemeye tabi tutulan buğdaylarda  bu işlem sırasında ayrıca %1 

oranında kayıp meydana gelmektedir. Yıl içinde 111.035 kg temizlenmiş dökme buğday un 

haline getirilmesi için  (X) Un fabrikası A.Ş.’ne gönderilmiştir. Öğütme işi için alınan 

şirkete faturası karşılığında KDV dahil 6.217,96.-TL ödenmiştir. Buradan elde edilen 76.200 

kilo unun 100 kilosu Aralık ayında makbuz karşılığında Çocuk Esirgeme Kurumu’na 

bağışlanmış, 100 kilosu şirket yemekhanesinde kullanılmış, 1.000 kilosu da kilosu 1,3 TL 

‘den yurt içinde satılmıştır. Elde edilen unlardan kalan kısmın tamamı ise yıl sonuna kadar 

ihraç edilmiştir. Un satışları kayıtlarımızda gösterildiği halde Çocuk Esirgeme Kurumu’na 

bağışlanan ve şirket yemekhanesinde kullanılan unlar kayıtlarımızda  görünmemektedir. 

Kaydi envanter sonuçları konusunda söyleyeceğimiz başka bir husus yoktur.” Yapılan 

inceleme ve araştırmada şirket yetkililerinin belirttiği hususların doğru olduğu anlaşılmıştır. 

 

İstenen: 

• Harput AŞ.’nin 2004 yılına ilişkin kaydı envanter sonuçlarını Kurumlar ve Katma Değer 

Vergisi Kanun hükümleri açısından değerlendiriniz. 

Örnek: 10 Mayıs 2005 YMM Revizyon Sorusu 
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Temizlenmemiş 

Buğday Alışların 

Değerlendirmesi 

Miktar 1.400.000 kg                7.000 

        Taşıma Firesi 

%0,5         

  1.393.000    

Temizlenmemiş 

Dökme 

Miktar:696.500 

Temizlenmeye 

Gön. Buğday 

Miktar:696.500  6.965 

        
Fire %1 

    

  689.535   

Temizlenmiş Dökme 
Temizlenmiş 

Çuvallı 

95.535 kg         

    

50 Kiloluk Çuval 
25 Kiloluk 

Çuval 

297.000 kg 297.000 kg 

Cevap: Temizlenmemiş Buğday Alışlarının Ayrıştırılması 
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50 Kiloluk Çuval İçindeki Net Temizlenmiş Buğday Miktarı : (50-0.5) = 49,5 

A 6.000 adet 50 kiloluk Çuval İçindeki Buğday Miktarı : 6.000X49,5 = 297.000 kg 

25 Kiloluk Çuval İçindeki Net Temizlenmiş Buğday Miktarı : (25-0.25) = 24,75 

B 12.000 adet 25 kiloluk Çuval İçindeki Buğday Miktarı : 12.000X24,75 = 297.000 kg 

(A+B) Toplam Çuvallanmış Temiz Buğday Miktarı Kg : (297.000+297.000) = 594.000 kg 

Temizlenmiş Dökme Miktarı  = Top. Temizlenen Buğday Miktarı  -  Top. Çuvallanmış Temiz Buğday  

= 689.535-594.000 

= 95.535 

Toplam Temizlenen Buğday Miktarı  = Temizlenmeye Gön. Buğday Miktarı - Fire 

= 696.500- (696.500 x 0,01) 

(Temiz. Dökme +Temiz Çuvallı) = 689.535 

Taşıma Firesi Sonrası  

Net Temizlenmemiş Buğday 
= Toplam Temizlenmemiş Buğday Alış Toplamı - Fire 

= 1.400.000-(1.400.000X0,005) 

= 1.393.000 

Temizlenmemiş Dökme = (1.393.000/2)=696.500 

Temizlenmeye Gön. Buğday  = (1.393.000/2)=696.500 

Cevap: Temizlenmemiş Buğday Alışlarının Ayrıştırılması 
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Cinsi Birim 

31.12.2003 

D.B.S. 
D.İA. 

Un İmaline  

Gön. 

Temizlenm

iş Dökme 

31.12.2004 

D.S.S. 

 Satılması 

Gereken  

Miktar  

D.İ.S 

Kayıt 

Dışı Satış 

Miktarı 

A B C D E=(A+B)-(C+D) F E-F 

Temizlenmemiş Dökme Kg 60.000 696.500 0 30.000 726.500 650.000 76.500 

Temizlenmiş Dökme Kg 40.000 95.535 111.035 10.000 14.500 3.300 11.200 

50 Kiloluk Çuvallı  Çuval 500 14.000 0 100 14.400 13.400 1.000 

25 Kiloluk Çuvallı Çuval 600 12.000 0 150 12.450 12.450 0 

Cinsi 

Toplam Satış 

 Tutarı 

Toplam Satış  

Miktarı 

Ort. Birim  

Satış Fiyatı 

A B C=A/B 

Temizlenmemiş Dökme 390.000 650.000 0,6 

Temizlenmiş Dökme 2.310 3.300 0,7 

50 Kiloluk Çuvallı  522.600 13.400 39 

25 Kiloluk Çuvallı 249.000 12.450 20 

Cinsi 

Kayıt Dışı  

Satış Miktarı  

Ort. Birim  

Satış Fiyatı 

Kayıt Dışı 

 Hasılat 

A B AXB 

Temizlenmemiş Dökme 76.500 0,6 45.900 

Temizlenmiş Dökme 11.200 0,7 7.840 

50 Kiloluk Çuvallı  1.000 39 39.000 

25 Kiloluk Çuvallı 0 20 0 

Toplam     92.740 

Bağışlanan 100 kilo unun 

değerlendirmesi? 

Yemekhanede Kullanılan 100 kilo 

unun değerlendirmesi? 

76.200 Kilo un 

     100 Kilo un Bağış 

     100 Kilo un Yemek. sarf  
- 1.000 Kilo un satış (1,3 TL) 

75.000 Kilo un İhraç  

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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• 1. Mükellef kurumun 2009 takvim yılında ekmek imalatında kullandığı hammaddelerin, dönem başı stok 
miktarı, dönem içi alış, dönem içi satış, dönem sonu stok miktarı ve üretime sevk miktarları, incelemeye 
ibraz edilen yasal defter ve belgeler üzerinden aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.  

Hammadde  

Cinsi 
Birim D.B.S. D.İ.A D.S.S. D.İ.S. 

İmalata Giren 

 Hammadde 

Un Çuval 0 13.865 800 6.208 6.857 

Maya Kilo 0 21.123 1.968 0 19.155 

Tuz Kilo 0 17.591 600 0 16.991 

2. Dönem içinde 6.208 çuval unun, 1.185 çuvalının market ve fırın işletmelerine, 5.023 çuvalının ise mükellef 

olmayan şahıslara satıldığı tespit edilmiştir. Mükellef olmayan şahıslara satılan 5.023 çuval unun KDV hariç 

119.466-TL ye satıldığı mükellef kurum kanuni temsilcisi ile birlikte kanuni defter kayıtları ve belgeleri 

üzerinden tespit edilmiştir.  

3. Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Ambarından alınan bilgilere göre, mükellef kurumun ortaklarından Ahmet …, 

adına aşağıdaki bankalar nezdinde  çeşitli hesapların olduğu tespit edilmiştir. 

Banka Adı Tahsil Edilen Çek Toplamı Ödenen Çek Toplamı 

(A) bankası 800.000 500.000 

(B) Katılım Bankası 300.000 200.000 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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• Mükellef kurum temsilcisi, yukarıda belirtilen banka hesaplarından 2009 yılında tahsil edilen ve ödenen 
çeklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. 

• “Defter kayıtlarımız incelendiğinde mal alış ve satışlarımıza ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamı 
muhasebe kayıtları açısından “Kasa” hesabı üzerinden yapılmış görülmesine rağmen  mal alış ve 
satışlarımıza  ilişkin tahsilat ve ödemelerin bir kısmı, yukarıda detayları verilen şahsıma ait banka hesapları 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu hesaplardaki tutarlar şirketin 2009 yılında gerçekleştirdiği emtia 
alış ve satışlarına aittir. Bu kapsamda yıl içinde  düzenlenen faturalarda satılmış gibi gösterilen 5.023 çuval 
undan ise toplam 250 çuvalının satışı gerçek olup, geriye kalan unlar ise yıl içerisinde ekmek olarak üretilip 
toptan satılmıştır. Bunun haricinde toptan ekmek satışımız bulunmamaktadır” 

4. Mükellef kurum tarafından incelemeye ibraz edilen fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin tetkik edilmesi 

sonucu, 2009 yılında toptan ve perakende olmak üzere 1.511.021 adet ekmek  ve 47.158 adet bayat ekmek 

olmak üzere toplam 1.558.179 adet ekmek satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Mükellef kurum temsilcisi 

pide,simit ve benzeri herhangi bir ürün üretmediklerini beyan ve ifade etmiştir.  

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından 2009 takvim yılında fiyat ve gramaj değişikliği 

yapılan dönemler dikkate alınarak, mükellef kurum tarafından yasal belge düzenlemek suretiyle kayıt ve 

beyanlara intikal ettirilen ekmek miktarı mükellef kurum yetkilisi ile birlikte aşağıdaki gibi tespit edilmiştir 

Dönem 
Ekmek Satış  

Miktarı (Adet) 

Bayat Ekmek  

Satış Miktarı (Adet) 

Ekmek  

Gramajları (Gr) 

Perakende Ekmek 

 Satış Fiyatları (TL) 

10.05.2009-09.07.2009 (60 gün) 145.902 0 400 0,50 

09.07.2009-31.12.2009 (176 gün) 1.365.119 47.158 350 0,50 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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• 5. Mükellef kurumun defter kayıt ve belgeleri ile mükellef kurum temsilcisinin ifadesine göre toptan ekmek 

satış fiyatının 2009 takvim yılının tüm dönemlerinde KDV dahil 0,42-TL olduğu tespit edilmiştir.(Toptan 

ekmek satışlarında KDV oranı %1’dir.) 

6. Mükellef kurum temsilcisi bir çuval (50 Kg) undan tuz, maya, katlı maddesi ve su eklendikten sonra 80 kg 

hamur meydana geldiğini, 350- gr ekmek üretmek için 450 gr Hamur, 400 gr ekmek üretmek için 500- gr 

hamur kullanıldığını, hamurdan ekmek üretene kadar geçen aşamada %5 oranında bozulma, kirlenme, yere 

düşme vb. nedenlerle fire oluştuğunu, ekmeğin pişmesi aşamasında ise yanma, bozulma gibi sebeplerden %3 

fire meydana geldiğini beyan ve ifade etmiştir. 

7. Mükellef kurum temsilcisi üretilen ekmeğin %4 ‘ünün satılamayıp bayat ekmek olarak işletmelerine geri 

döndüğünü, bayat ekmeğin ise bir kısmını düşük fiyatlarla sattıklarını beyan ve ifade etmiştir. 

8. Mükellef kurum tarafından üretilen ekmeğin 2009 yılı Dönem Başı Stok, Dönem İçi Alış ve Dönem Sonu 

Stok mevcudunun olmadığı tespit edilmiştir. 

9. Mükellef kurum temsilcisi 2009 takvim yılı Dönem Başı ve Dönem Sonu hammadde ve emtia mevcutlarını 

213 sayılı VUK’nun 186. maddesi hükümlerine göre ölçmek, saymak ve tartmak suretiyle tam ve doğru 

olarak tespit ettiklerini beyan ve ifade etmiştir. 

Veriler: 

Hesaplamalarda KDV %1 olarak dikkate alınacaktır. 

Sorunun çözümünde bayat ekmek satışlarının hiçbir ekonomik değerinin olmadığı kabul edilecek olup 

sadece fire olarak değerlendirilecektir. 

Kurumun ekmek türleri (Gramajları) itibariyle  dönem içerisinde gerçekleştirdiği üretim miktarının toplam 

üretim miktarına oranı hesaplanırken gün sayısı dikkate alınacaktır. 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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Açıklama: İşletme Kayıtlarına göre Un satışlarının ; 1.185 çuval market ve Fırın İşletmelerine, 

5.023 çuvalı mükellef olmayanlara satılmış görünmektedir. Ancak şirket yetkili 5.023 çuvalın 

(5023-250=)4.773 çuvalın satılmadığını imalata gönderildiğini beyan etmiştir. Bu satışların 

toptan satılması ve birim satış fiyatının farklı olması nedeniyle ayrı olarak üretim 

hesaplamaları yapılması doğru olacaktır. 

Un 
Randıman Oranı: 50 

kg un 80 kg Hamur 

Rand. Oranı: 350 gr Ekm. 

İçin 450 gr Hamur 
  

  

Maya  
  930.400  

350 gr Ekmek 

Bayat 

Ekmek 

Firesi 

%4 

  

Hamur 

  

              
Dağıtım Anahtarı: Gün 

            

Tuz 
        

400 gr Ekmek 
      

  Fire(%5) 

Bozulma 

 Kirlenme 

Fire (%3) 

Yanma, 

Bozulma Su   

Rand Oranı: 400 gr Ekm 

için 500 gr Hamur 

• Üretim Şeması 

I- Üretime Sevk Edilen Hammadde  Miktarı  

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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İmalata Gön. Un Miktarı (çuval) = 6.857 

(Perakende) = 

1 Çuval 50 kg ise  6.857 Çuval = 6.857X 50 

= 342.850 kg Un 

50 kg Un  80 kg Hamur ise 

342.850 kg Un (Y) Kaç Kg Hamur dur? 

Y = 
342.850 X 80 

50 

Y = 548.560 Kg hamur 

1- Perakende Satışa Konu Mamul İçin Hammaddenin Üretime Sevki:  

400 Gr Ekmek Üretimi 350 Gr Ekmek Üretimi 

Hamur Miktarı Kg : 548.560 Hamur Miktarı Kg : 548.560 

1. Fire %5 : - 27.428 1. Fire %5 : - 27.428 

1. Fire Sonrası Hamur Kg : 521.132 1. Fire Sonrası Hamur Kg : 521.132 

2. Fire %3 : - 15.634 2. Fire %3 : - 15.634 

2. Fire Sonrası Hamur Kg  : 505.498 2. Fire Sonrası Hamur Kg  : 505.498 

Dağıtım An. 400 Gr Ekmek %25 : X 25% Dağıtım An. 350 Gr Ekmek %75 : X 75% 

 400 Gr Ekmek  Ür. Kul. Hamur Kg  : 126.375 350 Gr Ekmek  Ür. Kul. Hamur Kg  : 379.123,5 

Randıman Oranı 400 gr 1 Adet  

Ekmek İçin 500 gr Hamur 
: / 0,5 

Randıman Oranı 350 gr 1 Adet  

Ekmek İçin 450 gr Hamur 
/ 0,45 

Üretilen 400 gr Ekmek Adeti : 252.749 Üretilen 350 gr Ekmek Adeti : 842.497 

Bayatlama Firesi %4 : - 10.110 Bayatlama Firesi %4 : - 33.700 

Satılması Ger. 400 gr Ekmek (Adet) :   242.639 Satılması Ger. 350 gr Ekmek (Adet) :   808.797 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

 400 gr Ek. Sat.Gün 
= 

60 
= 0,25 

Toplam Sat. Gün Sayısı 236 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

350 gr Ek. Sat.Gün 
= 

176 
= 0,75 

Toplam Sat.Gün Sayısı 236 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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2- Toptan Satışa Konu Mamul İçin Hammaddenin Üretime Sevki:  

İmalata Gön. Un Miktarı (çuval) = 4.773 

(Toptan) = 

1 Çuval 50 kg ise 4.773 Çuval = 4.773X 50 

= 238.650 kg Un 

50 kg Un  80 kg Hamur ise 

283.650 kg Un (Y) Kaç Kg Hamur dur? 

Y = 
283.650 X 80 

50 

Y = 381.840 Kg hamur 

400 Gr Ekmek Üretimi 350 Gr Ekmek Üretimi 

Hamur Miktarı Kg : 381.840 Hamur Miktarı Kg : 381.840 

1. Fire %5 : - 19.092 1. Fire %5 : - 19.092 

1. Fire Sonrası Hamur Kg : 362.748 1. Fire Sonrası Hamur Kg : 362.748 

2. Fire %3 : - 10.882 2. Fire %3 : - 10.882 

2. Fire Sonrası Hamur Kg  : 351.866 2. Fire Sonrası Hamur Kg  : 351.866 

Dağıtım An. 400 Gr Ekmek %25 : X 25% Dağıtım An. 350 Gr Ekmek %75 : X 75% 

 400 Gr Ekmek  Ür. Kul. Hamur Kg  : 87.966 350 Gr Ekmek  Ür. Kul. Hamur Kg  : 263.899,2 

Randıman Oranı 400 gr 1 Adet 

 Ekmek İçin 500 gr Hamur 
: / 0,50 

Randıman Oranı 350 gr 1 Adet 

 Ekmek İçin 450 gr Hamur 
: / 0,45 

Üretilen 400 gr Ekmek Adeti : 175.933 Üretilen 350 gr Ekmek Adeti : 586.443 

Bayatlama Firesi %4 : - 7.037 Bayatlama Firesi %4 : - 23.458 

Satılması Ger. 400 gr Ekmek (Adet) :   168.895 Satılması Ger. 350 gr Ekmek (Adet) :   562.985 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

 400 gr Ek. Sat.Gün 
= 

60 
= 0,25 

Toplam Sat. Gün Sayısı 236 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

350 gr Ek. Sat.Gün 
= 

176 
= 0,75 

Toplam Sat.Gün Sayısı 236 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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  400 Gr 350 Gr Toplam 

Perakende Satılması Gereken Ekmek Adet 242.639 808.797 1.051.436 

Toptan Satılması Gereken Ekmek Adet 168.895 562.985 731.880 

Toplam Satılması Gereken Ekmek Adet 411.534 1.371.782 1.783.316 

Kayıtlı Satış Miktarı 145.902 1.365.119 1.511.021 

Kayıt Dışı Satış Miktarı  265.632 6.663 272.295 

Ekmeklerde gramajdan kaynaklı bir fiyat farklılığı söz konusu değildir. Ancak toptan perakende 

satılmasında fiyat farkı söz konusudur. Bu nedenle kayıt dışı hasılat tutarını hesaplayabilmek için 

ne kadar ekmeğin kayıt dışı olarak toptan satıldığını ve ne kadar ekmeğin kayıt dışı olarak 

perakende sayıldığını tespit etmemiz gerekir. Bu ayrımı yapabilmek için Dağıtım Anahtarına 

ihtiyacımız vardır. 
Dağıtım Anahtarı Çuval Oran 

Toptan Satılan Ekmek Üretimine Gön. Un Miktarı 4.773 0,41 

Perakende Satılan Ekmek Üretimine Gön. Un Miktarı 6.857 0,59 

Toplam Üretime Gönderilen Un Miktarı 11.630 1,00 

Oran Miktar  
Birim Fiyat 

KDV Hariç  

Kayıt Dışı 

Hasılat TL 

Toptan  Olarak Kayıt Dışı Satılan Ekmek 0,41 111.641 0,4158 46.425 

Perakende Olarak Kayıt Dışı Satılan Ekmek 0,59 160.654 0,50 80.327 

Toplam Kayıt Dışı Satılan Ekmek  1,00 272.295 126.752 

Ayrıca  işletme kayıtlarında satılmış gözüken ancak fiilen üretime sevk edilen 4.773 çuval un 

ilişkin, kayıtlarda gözüken [(4.773/5.023)X119.466]= 113.520,10 TL satış hasılatının, kayıt dışı 

hasılat tutarından düşülmesi gerekmektedir. Buna göre (126.752-113.520,10=13.231,90 matrah 

farkı tespit edilecektir. 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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• Toplam Üretime Sevk Edilen Un Miktarından Top. Sat. Ger. Ekmek Mikt. Hsb 

İmalata Gön. Un Miktarı (çuval) = 11.630 

(Toptan+Perakende) = 

1 Çuval 50 kg ise 4.773 Çuval = 11.630 X 50 

= 5.831.500 kg Un 

50 kg Un  80 kg Hamur ise 

5.831.500 kg Un (Y) Kaç Kg Hamur dur? 

Y = 
5.831.500 X 80 

50 

Y = 930.400 Kg hamur 

400 Gr Ekmek Üretimi   350 Gr Ekmek Üretimi 

Hamur Miktarı (Kg) : 930.400   Hamur Miktarı (Kg) :   930.400 

Dağıtım Anahtarı %25 : X 0,25   Dağıtım Anahtarı %75 : X 0,75 

400 Gr Ekmek İçin  

Kullanılan Hamur 
: 232.600 

  

35 Gr Ekmek İçin  

Kullanılan Hamur 
: 697.800 

Randıman Oranı : / 0,5    Randıman Oranı : / 0,45 

Ekmek Ür. Kul. Hamur  (Adet) : 465.200   Ekmek Ür. Kul. Hamur  (Adet) : 1.550.666,67 

Kirlenme, Bozulma Firesi %5 : - 23.260 Kirlenme, Bozulma Firesi %5 : - 77.533,33 

Fire Son. Ür. Kul. Hamur (Adet) : 441.940 Fire Son. Ür. Kul. Hamur (Adet) : 1.473.133,34 

Yanma, Bozulma Firesi %3 : - 13.258 Yanma, Bozulma Firesi %3 : - 44.194,00 

Ür. Ger. Ekmek (Adet) : 428.682 Ür. Ger. Ekmek (Adet) : 1.428.939,34 

Bayat Fire %4 : - 17.147,27   Bayat Fire %4 : - 57.157,57 

Satılabilecek Ekmek(Adet) : 411.535   Satılabilecek Ekmek(Adet) : 1.371.781,76 

Kayıtlı Satılan Ekmek (Adet) : - 145.902   Kayıtlı Satılan Ekmek(Adet) : - 1.365.119 

Kayıt Dışı Ekmek Satışı (Adet) :   265.633   Kayıt Dışı Ekmek Satışı (Adet) :   6.663 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

 400 gr Ek. Sat.Gün 
= 

60 
= 0,25 

Toplam Sat. Gün Sayısı 236 

Dağıtım 

Anahtarı 
= 

350 gr Ek. Sat.Gün 
= 

176 
= 0,75 

Toplam Sat.Gün Sayısı 236 

Diğer Çözüm Yolu 
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Miktar Adet KDV hariç Fiyat Kayıt Dışı Hasılat (TL) 

Toplam Kayıt Dışı Ekmek (Adet)  

Satışı(350gr +400 gr ekmek) 272.295     

Toptan Kayıt Dışı Ekmek Satışı(Adet) 

(Toplam Kayıt Dışı x 0,41) 111.641 0,4158 46.425 

Perakende Kayıt Dışı Ekmek Satışı(Adet) 

(Toplam Kayıt Dışı x 0,59) 160.654 0,5 80.327 

Toplam      126.752 

  Miktar Dağ. Anah. Oran 

Toptan Ekmek Üretimine Gön. Un(Çuval)  4.773  0,41 

Perakende Ekmek Üretimine Gön. Un (Çuval)  6.857  0,59 

Toplam Üretime Gönd. Un (Çuval)  11.630  1,00 

Ayrıca  işletme kayıtlarında satılmış gözüken ancak fiilen üretime sevk edilen 4773 çuval un 

ilişkin, kayıtlarda gözüken [(4.773/5.023)X119.466]= 113.520,10 TL satış hasılatının, kayıt dışı 

hasılat tutarından düşülmesi gerekmektedir. Buna göre (126.752-113.520,10=13.231,90 matrah 

farkı tespit edilecektir. 

Diğer Çözüm Yolu 
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• Kapasite Verileri: Kapasite verilerine işletmelerin kapasite raporundan ulaşmak mümkündür. 

Kapasite Raporları; sanayi kuruluşlarının irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık 

üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye 

ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, ve bağlı bulundukları Odalar düzenlenen ve 

TOBB tarafından onaylanan belgelerdir. Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, 

firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit 

edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Bu verileri kayıt dışı imalat yapıldığı yönündeki bulunan 

tespitleri destekleyici şekilde yorumlanabilir. (Sadece harici veriler üzerinde tespit edilen 

matrah farkları üzerinden re’sen tarh edilen vergiler Danıştay tarafından terkin 

ettirilmektedir.) 

• Enerji Kullanımı Verileri: 

 

• Ambalaj Kullanımı Verileri: 

 

• Ortağın Banka Hesabına İlişkin Veriler: Ortağın banka hesabında bulunan ve işletme ile 

ilgili olduğu şirket müdürünün ifadesi ile sabit olan paralar, tespit edilen kayıt dışı 

hasılatlarını destekleyici mahiyette kullanılabilir. Ayrıca şirket müdürünün kabul etmesi ya da 

başka şekillerde ispatlanması halinde banka bulunan paralar kayıt dışı alınan malların  kayıt 

dışı olarak satılması şeklinde de yorumlanabilir. Bu durumda ödenmesi gereken verginin 

doğruluğu açısından kayıt dışı alışın maliyeti tespit edilmeli ve kayıt dışı hasılat tutarından 

düşülmelidir. 

Harici Verilerin Kullanımı ve Yorumu 
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• Mükellef kurum tankerlerle aldığı ham yağları, bir birbirine karıştırarak baz yağ elde 

etmektedir. Yalnızca satılacak Baz yağlar 185 kg’lık varillere doldurularak satılmaktadır. 

Mükellef kurumun hammadde ve mamul envanteri aşağıdaki gibidir. 

Hammadde Cinsi Birim  D.B.S. D.İ.A. D.İ.S. D.S.S 

Ham Yag-1 Ton 10.000 120.000 0 30.000 

Ham Yağ-2 Ton 5.000 55.000 0 10.000 

Ham Yağ-3 Ton 10.000 60.000 0 20.000 

Mamul Cinsi Birim  D.B.S. D.İ.A. D.S.S 

Baz Yağ  Ton 220.000 0 50.000 

Mamul Cinsi Birim  Dönem İçi Satışlar Satış Tutarı 

Baz Yağ  Varil 1.000.000 155.000.000 

Mükellef kurum dönem içindeki baz yağ satış bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Mükellef kurum ilgili yıldaki ambalaj envanteri aşağıdaki gibidir. 

Ambalaj Cinsi Birim D.B.S. D.İA. D.İ.S. D.S.S 

Varil Adet 500.000 3.500.000 0 1.000.000 

Veriler: 

ÖTV , KDV hesaplanmayacaktır. 

Harici Veri- Ambalaj 
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Hammadde 

Cinsi 

Birim  D.B.S. D.İ.A. D.İ.S. D.S.S Üre. Sevk. Edilen Hammadde 

  A B C D E=(A+B)-(C+D) 

Ham Yag-1 Ton 10.000 120.000 0 30.000 100.000 

Ham Yağ-2 Ton 5.000 55.000 0 10.000 50.000 

Ham Yağ-3 Ton 10.000 60.000 0 20.000 50.000 

Toplam            200.000 

Üretime sevk edilen toplam hammadde miktarı; 

Mamul Kaydi Envanteri; 
Baz Yağ  Kaydi Envanteri(Ton) 

D.B.S. : 220.000 

D.İ.A : 0 

Üretim Gel. Baz Yağ : + 200.000 

Toplam  : 420.000 

D.S.S. : - 50.000 

Satılması Ger. Baz Yağ  : 370.000 

Kayıtlı Satış Miktarı : 185.000 

Kayı Dışı Satış Miktarı Ton : 185.000 x1.000 /185 1.000.000 Varil 

Ort. Bir. Satış Fiyatı : 155     TL  

Kayıt Dışı Hasılat : 155.000.000 

Satılan Ham  

Yağ Varil Miktarı 

Varil Ağırlığı  

Kg 

Satılan Ham Yağ  

Miktarı Kg 

Satılan Ham Yağ  

Miktarı Ton 

1.000.000 varil X 185 kg = 185.000.000 kg /1.000= 185.000 ton 

Çözüm: Harici Veri-Ambalaj 
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Kayıt Dışı kullanılan varillerin bir kısmını (1.000.000 varil) kayıtlı hammadde alışlarından 

üreterek kayıt dışı sattığı baz yağla ilgili olduğu söylenebilir. Bunun dışında kalan 1.000.000 adet 

kayıt dışı varil kullanılışını ise şirket müdürünün kabul etmesi veya ispat edici başka verilere 

ulaşılması halinde Kayıt Dışı alınan hammaddelerin üretime sokulup yine kayıt dışı olarak satılan 

baz yağ ile ilgili olduğu söylenebilir. 

Ambalaj (VARİL)Kaydi Envanteri(Adet ) 

D.B.S. : 500.000 

D.İ.A : + 3.500.000 

Toplam  : 4.000.000 

D.S.S. : - 1.000.000 

Kullanılması Ger. Ambalaj 

Miktarı 
: 

3.000.000 

Kayıtlı Kullanılan Ambalaj 

Miktarı 
: 

- 1.000.000 

Kayıt Dışı Kullanılan Ambalaj 

Miktarı 
: 

2.000.000 

Çözüm: Ambalaj Kaydi Envanteri  
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• 1. Mükellef kurum işyerinde 10.10.2010 
tarihinde yapılan fiili envanterde aşağıdaki 
miktarlar tespit edilmiştir. 

Cinsi Birim Miktar 

Peynir Kg 20.000 

Tulum Kg 5.000 

Kaşar Kg 2.000 

Tereyağı Kg 1.000 

Çökelek Kg 2.000 

Yoğurt Kg 12.000 

2. Mükellef kurum 31.12.2009 tarihli dönem sonu 

envanterinde emtia mevcutlarının miktarları 

aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

Cinsi Birim Miktar 

Peynir Kg 10.000 

Tulum Kg 20.000 

Kaşar Kg 7.000 

Tereyağı Kg 200 

3. Mükellef kurum temsilcisi üretim süreci ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştur. 

“Müstahsilden alınan sütün tamamını mandıramıza getirmekteyiz. Mandıramıza getirdiğimiz 

sütün %10’u nu toptan sattık ancak belge düzenlemeyi unuttuk. Bunun dışında  süt satışımız 

bulunmamaktadır. Süt toptan satış fiyatımız KDV hariç 0,50 TL’dir. Müstahsilden alınan sütün 

mandıraya naklinde %5 oranında fire meydana gelmektedir. Bu oran ile ilgili sanayi 

odasındaki oran uyumludur. Peynir üretiminde kullanılacak sütün %2 ‘sinden krema ortaya 

çıkmakta kremanın %75’inden tereyağı elde edilmektedir. Tulum ve kaşar üretiminde  

kullanılan sütten üretim süreci içerisinde %80 oranında oluşan peynir altı suyundan %3 

oranında çökelek ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Dönem Sonu stoklarımızı  213 sayılı 

VUK’nun 186. maddesi hükümlerine göre ölçmek, saymak ve tartmak suretiyle tam ve doğru 

olarak tespit ettik Dönem içinde çalıntı, .kaybolma ya da doğal afet ve benzeri nedenlerle 

herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.” 

 

 Yeterlik Revizyon Sorusu 
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• Veriler: 

• 1-Üretimde kullanılan süt miktarının dağılımında ürünlerin satış miktarlarının (peynir, tulum,kaşar ve 

yoğurt için) bu ürünlerin toplam satış miktarlarına oranı esas alınacaktır. 

• 2- 1 litre=1 kg olarak kabul edilecektir. 

4. Bir kg mamul için gerekli süt miktarı 

aşağıdaki gibidir. 

Cinsi Birim Miktar 

Peynir Litre 6 

Tulum Litre 5 

Kaşar Litre 12 

Yoğurt Litre 2 

5. 01.01.2010 tarihinden 10.10.2010 tarihine 

kadar yapılan satış miktarları ve ortalama 

birim satış fiyatları aşağıdaki gibidir. 

Cinsi Birim Miktar Ortalama Satış Fiyatı 

Peynir Kg 90.000 9 

Tulum Kg 15.000 8 

Kaşar Kg 20.000 10 

Tereyağı Kg 15.000 7 

Çökelek Kg 16.000 3 

Yoğurt Kg 50.000 1,5 

6. İmal Edilen ürünlerin buzhanede çok kısa süre bekletilmekte ve bu sürede %5 oranında fire 

oluşmaktadır. 

7. Dönem içinde (01.01.2010-10.10.2010) toplam alınan süt miktarı 4.650.000 litredir. 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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Toptan Kayıt 

Dışı Süt Satışı 

2% 
Krema 

75% 
Tereyağı 

Fire     

10%   

  
Peynir 

Rand. Or: 1 Kg Peynir İçin  6 Lt Süt 

Süt 
          

%5       

      
Tulum 

Rand. Or: 1 Kg Tulum İçin 5 Lt Süt 

Fire %5 

Nakil 
90%   

Fire 

Üretime Gön. 

Süt  

    
+ 

80%   Peynir Altı 

Suyu 

3% 
Çökelek 

    

  Kaşar 
  Rand. Or: 1Kg Kaşar İçin 12  Lt Süt 

  

  
Yoğurt 

Rand. Or: 1 Kg Yoğurt İçin 2 Lt Süt  

Üretim Şeması 

Alınan Süt Miktarı (Lt) : 4.650.000 

Nakil Firesi %5 : 232.500 

Fire Sonrası Mandıradaki Süt Miktarı Lt : 4.417.500 

Fire Sonrası Kayıt Dışı Satılan Süt. Mik. (%10) : 441.750 

Fire Sonrası Ür. Sevk Ed. Süt Miktarı (Lt) : 3.975.750 

Dağıtım Anahtarına İhtiyaç var 

Dağıtım Anahtarı 

Cinsi Miktar Oran 

Peynir 90.000 0,5143 

Tulum 15.000 0,0857 

Kaşar 20.000 0,1143 

Yoğurt 50.000 0,2857 

Toplam 175.000 1,00 

Cevap- Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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Cinsi Miktar Oran 
Ür. Sevk Edilen Sütün Ür.  

Mamuller İçindeki Dağılımı 

Peynir 90.000 0,5143 2.044.671,43 

Tulum 15.000 0,0857 340.778,57 

Kaşar 20.000 0,1143 454.371,43 

Yoğurt 50.000 0,2857 1.135.928,57 

Toplam 175.000 1,00 3.975.750 

1- Tereyağı 

Peynir İçin Ür.Gön. Süt Miktarı : 2.044.671,43 

Krema Miktarı %2 

(2.044.671,43 X 0,02) 
: 

40.893,43 

Ür. Ger. Tereyağı Miktarı (%75) 

(40.893,43 X 0,75) 
: 

30.670,07 

Cinsi 

Mamullerde 

 Kullanılan  

Süt Miktarı (Kg) 

Randıman Oranı 

(1kg Mamul İçin)  

Üretilmesi Gereken  

Mamul Miktarı (Kg) 

Fire %5 

Buzhane Bekleme 

Firesi 

Fire 

Sonrası Ür. Ger.  

Net Mamul Miktarı (Kg) 

A B C=A/B D=C*0,05 E=C-D 

Peynir 2.044.671,43 6 340.778,57 17.038,93 323.739,64 

Tulum 340.778,57 5 68.144,36 3.407,22 64.737,14 

Kaşar 454.371,43 12 37.864,29 1893,21 35.971,08 

Tereyağı - - 30.670,07 1.533,50 29.136,56 

Çökelek - - 19.083,60 954,18 18.129,42 

Yoğurt 1.135.928,57 2 567.964,29 28.398,21 539.566,08 

2- Çökelek 

Ür.Gön. Süt Mik.(Kaşar+Tulum) 

(340.778,57+454.371,43) : 795.150,00 

Peynir Altı Suyu %80 

(795.170,00X0,80) : 636.120,00 

Üre. Ger. Çökelek Miktarı (%3) 

(636.120,00 X 0,03) : 19.083,60 

Cevap- Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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Mamul  

Cinsi 

D.B.S  

(31.12.2009) 
D.İ.Ür  10.10.2010 

Satılabilir  

Mamul Mik 

01.01.2010-10.10.2010  

Arası Satış Miktarı 

Kayıt Dışı  

Satış Miktarı Kg 

A B C D=(A+B)-C E E-F 

Peynir 10.000 323.739,64 20.000 313.740 90.000 223.739,64 

Tulum 20.000 64.737,14 5.000 79.737 15.000 64.737,14 

Kaşar 7.000 35.971,08 2.000 40.971 20.000 20.971,08 

Tereyağı 200 29.136,56 1.000 28.337 15.000 13.336,56 

Çökelek 0 18.129,42 2.000 16.129 16.000 129,42 

Yoğurt 0 539.566,08 12.000 527.566 50.000 477.566,08 

Cinsi 
Kayıt Dışı Satış Miktarı Ort. Bir. Sat. Fiy. Kayıt Dışı Satış Hasılatı (TL) 

A B C=(A X B) 

Süt 441.750 0,5 220.875,00 

Peynir 223.739,64 9 2.013.656,76 

Tulum 64.737,14 8 517.897,12 

Kaşar 20.971,08 10 209.710,80 

Tereyağı 13.336,56 7 93.355,92 

Çökelek 129,42 3 388,26 

Yoğurt 477.566,08 1,5 716.349,12 

Toplam     3.772.232,98 

Cevap- Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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1. Mükellef kurum üreticilerden satın almış olduğu zeytinleri bir takım işlemlerden geçirerek; 

sızma zeytin yağı, sabunluk zeytinyağı, küspe elde etmektedir. Alınan zeytinler öncelikle yıkama 

ve temizleme işlemine tabi tutulmaktadır. Temizleme aşamasında zeytinden %1 oranında fire 

oluşmaktadır. Temizlenen zeytinler malaksörle ezilerek zeytin hamuru haline getirilmektedir. Elde 

edilen zeytin hamurunun %60’ı zeytin özsuyu, %40’ı da küspedir. Zeytin özsuyunun %30 ham 

zeytin yağı, %70 ise sabunluk zeytin yağı üretiminde kullanılan zeytin kara suyudur. Elde edilen 

ham zeytin yağı damıtılma işleminde tabi tutulmakta ve bu aşamada %2 oranında fire 

oluşmaktadır. Kalan kısım ise saf zeytinyağıdır. Zeytin kara suyu üzerinden yapılan işlemler 

sonuncunda %3 oranında sabunluk zeytinyağı elde edilmektedir. 

• Üretim sonucunda elde edilen küspeler fabrikanın sahasında depolanmakta ve kooperatiflere 

satılmaktadır. Bu aşamada %10 oranında fire oluşmaktadır. 

• Üretilen saf zeytin yağı ve sabunluk zeytin yağı ambalajlanma işleminde tabi tutulmaktadır. 

Bu aşamada üretilen saf zeytin yağı brüt 16 kilogramlık tenekeler halinde satışa 

sunulmaktadır. Tenekelerin boş ağırlığı 1 kilogramdır. Sabunluk zeytin yağı ise 50 kg bidonlar 

halinde satılmaktadır.Kurumun ambalajsız olarak saf zeytin yağı ve sabunluk zeytin yağı 

satışı bulunmamaktadır. 

2. Mükellef kurumun yasal kayıtlarına göre satış bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Cinsi Birimi Satış Miktarı Birim Fiyatı(TL) 

Saf Zeytinyağı Teneke  10.000 150 

Sabunluk Zetinyağı Bidon 291 100 

Küspe Kg 306.400 0,5 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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3. Mükellef kurumun yasal kayıtlarına göre stok bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Cinsi Birim D.B.S. D.İ.A. D.S.S. 

Zeytin Kg  80.000 1.020.000 100.000 

Ambalajlı Saf Zeytin Yağı Teneke 300 0 742 

Ambalajlanmamış Saf Zeytin Yağı Kg  1.900 0 1.156 

Ambalajlanmış Sabunluk Zeytin Yağı Bidon  170 0 199 

Ambalajlanmamış Sabunluk Zeytin Yağı Kg  4.300 0 774 

Küspe Kg  0 0 0 

İstenilen 

Kurumlar vergisi matrah farkını hesaplayınız. 

Yeterlik Revizyon Sorusu 
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Malaksörde Ezme 

  

Zeytin 
        

Zeytin Hamuru 
  

    

Yıkama, Temizleme 

%1 Fire  60%   40% 

        

Zeytin Özsuyu Küspe 
    

Satış 
  

30%   70%   

        Depolama, satış 

%10 Fire Ham Zeytin Zeytin Karasuyu 

    

Damıtma 

Fire %2 

    

    

    %3 

Saf Zeytin Yağı Sabunluk Zeytin Yağı 

    

16 Kiloluk Tenekeler 50 Kiloluk Bidonlar 

Üretim Şeması 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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Zeytin- Hammadde Randımanı Küspe Kaydi Env. Dengesi 

D.B.S.  : 80.000 Küspe %40 : 396.000 

D.İ.A. : + 1.020.000 Depo Firesi %10 : - 39.600 

Toplam  : 1.100.000 Sat. Ger. Küspe M. : 356.400 

D.S.S : - 100.000 Kayıtlı Satış Mik. : - 306.400 

Ür. Gön. Zeytin  : 1.000.000 Kayıt Dışı Küspe Satış Miktarı : 50.000 

Temizleme Firesi %1 : - 10.000 Birim Satış Fiyatı : X 0,5 

Fire Sonrası Ür. Gön. Zeytin : 990.000 Kayıt Dışı Küspe Satış Hasılatı TL : 25.000 

Küspe %40 : %40 396.000 

Zeytin Özsuyu %60 : %60 594.000 

Zeytin Özsuyu %60 : 594.000 

Ham Zeytin Yağı %30 : %30 178.200 

Zeytin Karasuyu %70 : %70 415.800 

Ür. Ger. Saf Zeytin Yağı Ür. Ger. Sabunluk Zeytin Yağı 

Ham Zeytin Yağı %30 : 178.200 Zeytin Karasuyu %70 : 415.800 

Damıtma Firesi%2 : - 3.564 Rand. Oranı : - 0,03 

Ambalajsız Saf Zeytin Yağı  

Miktarı Kg 
: 

174.636 

Ambalajsız Sabunluk Zeytin Yağı 

Mik. Kg 
: 

12.474 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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Cinsi 

D.B.S

. 

Ür.  Gel. 

Mamul 

Miktarı Kg 

D.İ.A. D.S.S. 

Ambalajlanmaya 

Hazır 

 Mamul Miktarı Kg  

Birim 

Ambalaj 

İçindeki Net 

Mamul  

Miktarı 

Ambalajlanmış 

Mamul Miktarı 

Adet  

A B C D E=(A+B+C)-(D) F E/F 

Ambalajlanmamış  

Saf Zeytin Yağı 
1.900 174.636 0 1.156 175.380 15 11.692 

Ambalajlanmamış  

Sabunluk Zeytin Yağı 
4.300 12.474 0 774 16.000 50 320 

Cinsi Birim 
D.B.S. 

Dön. İçi 

Ambalajl

anan 

Mamul 

Miktarı 

D.İ.A. D.S.S. 

Satılması  

Ger.  

Mamul   

Miktarı  

Kayıtlı  

Mamul 

 Satış  

Miktarı  

Kayıt Dışı  

Mamul Satış  

Miktarı 

Ort.  

Bir. 

 Sat. 

 Fiyatı 

Kayıt  

Dışı  

Hasılat  

TL 

A B C D E=(A+B+C)-(D) F G=E-F H G X H 

Ambalajlı Saf  

Zeytin Yağı 
Teneke 300 11.692 0 742 11.250 10.000 1.250 150 187.500 

Ambalajlanmış  

Sabunluk Zeytin Yağı 
Bidon  170 320 0 199 291 291 0 100 0 

Toplam                    187.500 

Cevap: Miktar Dengesi ve Kayıt Dışı Hasılat 
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2. BÖLÜM 

GİDER REVİZYONU 

91 

İşlenecek Konular 

 

1. Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilecek ve 

İndirilemeyecek Giderler (GVK Md.40-41) 

2. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İndirilecek ve 

İndirilemeyecek Giderler (KVK Md.8-11) 
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1. Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

2. Sosyal Giderler(GVK Md.40/2) 

3. Zarar, Ziyan ve Tazminatlar(GVK Md.40/3) 

4. Seyahat ve İkamet Giderleri (GVK Md.40/4) 

5. Taşıt Giderleri (GVK Md.40/5) 

6. Ayni Vergi Resim ve Harçlar (GVK Md.40/6) 

7. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan 
Amortismanlar(GVK Md.40/7) 

8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Sendikalara 
Ödenen Aidatlar(GVK Md.40/8) 

9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine 
ödenen katkı payları(GVK Md.40/9) 

10. Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Maliye 
Bakanlığınca Belirlenen Usul ve Esaslar Çerçevesinde Bağışlanan 
Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak  Maddelerinin Maliyet 
Bedeli(GVK Md.10) 

 

 

 

 

 

 

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İndirilecek Giderler  

(GVK Md-40) 
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Genel olarak genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gayrisafi 
hasılattan indirilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 
  
1- Yapılan genel giderler ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi arasında illiyet bağı bulunmalıdır.  
  
2- Söz konusu giderler karşılığında maddi ve gayri maddi bir kıymet 
iktisap edilmiş olmamalı ve maliyet olarak nazara alınmamalı, 
  
3-Söz konusu giderlerin indirimini engelleyen bir hüküm 
bulunmamalı,  
  
4- Gider VUK hükümlerine göre tevsik edilmelidir.(İstisnai haller var) 
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GVK 40/1: Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel 

Giderler 
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Genel Giderlere İlişkin Özellikli Hususlar 

1. Üretim üniteleri haricindeki personelin ücretleri genel gider unsuru 
iken, üretimde çalışan personelin ücretleri üretilen malın maliyetine 
dahil edilir. 

 

2. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin edinimi ile ilgili ödemeler genel 
gider niteliğinde olmamakla birlikte, VUK 313. maddesinin 3. 
fıkrasında değeri (2017 yılı için) 900.-TL aşmayan peştemallıklar ile 
işletmede kullanılan ve değeri (2017 yılı için) 900.-TL aşmayan alet, 
edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak 
doğrudan doğruya gider yazılabileceği belirtilmiştir. 

 

3. İşletmelerin ticari faaliyetlerini yürütebilmek için kullandıkları 
yabancı kaynaklara ilişkin giderler (Finansman Giderleri), genel gider 
unsurudur. 
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4. Bilgisayar yazılım programları satın alınmışsa, bir gayri maddi hakkın satın 

alınması söz konusu olduğundan, amortisman yoluyla gider yazılması gerekir. 

Program kiralanmış ve belli dönemlerde kullanma için bir kira ödeniyorsa, 

kira bedeli ilgili olduğu yılda gider yazılacaktır. 

 

5. Faktoring işlemlerine tabi tutulan alacaklardan giderlerin ticari kazancın 

tespitinde gayrisafi hasılattan indirilmesinde, faktoring işlemine muhatap olan 

alacağın vadesi ile alacağın satış işleminin aynı dönem olmaması halinde 

farklı görüşler söz konusudur. Bu görüşlerden ilki, bu giderlerin tamamının 

dönem ayrımı yapılmaksızın tahakkuk esası gereği, faktoring işleminin 

yapıldığı dönemde gider yazılmasıdır. Diğer görüş ise, giderin faktoring 

işleminin yapıldığı dönem ile alacağın vadesinin rastladığı izleyen dönem 

arasında ayrılarak ilgili oldukları dönemlerde gider yazılmasıdır. 
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6. Maliye Bakanlığı özelgelerine göre, ticari kazancın tespitinde öğrencilere 

verilen bursların gider olarak kabul edilebilmesi için;( Örnek özelge için bkz.: 

Maliye Bakanlığı’nın; 23/05/2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.43/4310- 

11/038588 sayılı özelgeleri.) 

 

– Verilecek bursların işle ilgili olması, 

– Burs  verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra işletmede hizmet yükümlülükleri 

nedeniyle çalışacaklarını gösteren bir sözleşme düzenlenmesi ve bu durumun 

her hangi bir inceleme anında inceleme elemanına kanıtlanması, 

– Burs verilecek kişilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin 

katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda sınavı kazanan kişilerden olması, 

– Verilen burs miktarının işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı olması gerekir. 

 

96 

1 Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

Genel Giderlere İlişkin Özellikli Hususlar 
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7. Ticari işletmelerin işleriyle ilgili olarak ticari örf ve adetlere uygun, işletmelerin cirosu ile 
orantılı temsil ve ağırlama giderleri ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate 
alınabilir. 

 

8. Pazarlama, satış ve dağıtım gideri de genel giderler arasında yer almaktadır. Bu tür giderlere 
örnek olarak promosyonlar, eşantiyonlar, numuneler, hediyeler, kampanyalı satışlar ve 
reklam giderleri verilebilir.  

 

9. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon hizmet bedelleri genel giderler arasında yer 
almaktadır. Bu bedeller hizmeti veren kuruluşlar tarafından dönemler itibariyle 
tahakkuk ettirilmekte ve genellikle izleyen ayın içinde düzenlenen fatura, hizmetten 
faydalananlara gönderilmektedir. Doğal olarak Aralık ayı içinde faydalanılan 
hizmetlerin faturası izleyen yılın Ocak ya da Şubat ayı içinde gelmektedir. Ticari 
kazancın tespitinde tahakkuk esasının geçerli olması bu giderlerin indirileceği dönem 
konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Mükelleflerin bu bedelleri önceden 
kestirmesinin mümkün olması nedeniyle hem Maliye Bakanlığı’nın görüşü hem de 
yargı kararları bu giderlerin faturanın düzenlendiği döneme ilişkin ticari kazancın 
tespitinde dikkate alınabileceği yönündedir. 

 

10. İşletmeden çalınan mal ve paraların, gelirin elde edilmesi ve devam ettirilmesi için 
yapılan bir genel gider olarak kabul edilmemektedir 
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1 Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

Genel Giderlere İlişkin Özellikli Hususlar 
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Götürü Gider Uygulaması  
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1 Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

GVK’nın 40/1. maddesi hükmü uyarınca; 

  

1. ihracat,  

2. yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık  

 

faaliyetlerinde bulunan mükellefler bu bentte yazılı giderlere 

ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın 

binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili 

giderlerine karşılık olmak üzere, götürü olarak hesapladıkları 

giderleri de ticari kazançlarından indirebileceklerdir. 



UG 

 Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider 
tutarının tespitinde dikkate alınmamaktadır. Ancak, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk Lirası karşılığı yapılmış 
ihracat, döviz cinsinden hasılat olarak kabul edilmektedir.  

 

 Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası 
karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere 
kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez 
Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas 
alınması gerekmektedir. Hasılatın kanuni süreden sonra 
kayıtlara intikal ettirilmesi halinde, götürü gider 
uygulamasında dikkate alınacak hasılatın, kayıtlara intikal 
ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanması 
gerekmektedir. Sözü edilen hasılat kavramı içinde 
değerlendirilecek dövizlerin, kambiyo mevzuatı gereğince 
Türkiyeye getirilme şartı aranılmayacaktır. 
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1 Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

Götürü Gider Uygulaması  
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 Döviz olarak elde edilen hasılatın kambiyo mevzuatı gereğince 
Türkiye’ye getirilip getirilmemesi götürü gider uygulamasına etki 
etmemekte olup, dövizlerin yurda getirilmesi gerektiği tarihe kadar 
doğan kur farkları da bu uygulamada dikkate alınmamaktadır. 

 

 Muhasebeleştirilmesi: Belgesiz giderlerin  Tekdüzen Muhasebe 
Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 
Dönem Kar-Zarar" hesabına aktarılması gerekir. Belgesi temin 
edilemeyen giderlerin, yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde 
hesaplanacak azami götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen 
ticari kâra ilave olacaktır. 
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1 Genel Giderler (GVK Md.40/1) 

Götürü Gider Uygulaması  

Danıştay 4. Dairesinin 31.03.2005 tarih ve Esas No:2004/1293 Karar No:2005/529 

sayılı kararında binde beşlik tutarın bir hak olduğu yönündedir. Buna karşın Vergi 

İdaresi, götürü giderin gerçekleşen belgesiz giderler için uygulanması gerektiği 

yönünde görüş belirtmektedir. 



UG 

Mükellefin 601 nolu Defter-i Kebir hesabında izlediği cari dönem yurtdışı satış 
hasılatı; Irak’ta bulunan şubeye yapılan 314.000 TL tutarında satış, Bulgaristan’a 
yapılan 144.000 TL tutarında ihracat ile kur farkı gelirinden oluşmaktadır. 
Mükellefin Irak’a ihracatı dönem içinde çeşitli tarihlerde TL üzerinden yapılan 
satışlardan, Bulgaristan’a ihracatı ise tek kalemde ve 21/06/2009 tarihinde 
gerçekleştirilen 72.500 EURO bedelli inşaat ekipmanı satışından 
kaynaklanmaktadır. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde yurtdışı satış hasılatı, satış 
tarihinde cari olan TC Merkez Bankası döviz kuru esas alınarak TL’ye çevrilmiştir. 
Mükellef Irak’a yapılan satışların tamamını yurda getirmiş ancak, diğer 
ihracatlarını alıcı ile aradaki ihtilaf nedeniyle henüz tahsil edememiş ve yurda 
getirememiştir. Yurtdışı hasılatı içine kaydedilmiş olan 2.000 TL tutarında kur farkı 
geliri de bu alacağın dönem sonu değerlemesinde ortaya çıkmıştır. Kurum 
belgelendirilemeyen yurtdışı şube giderlerini merkez hesaplarında izlemektedir. 
Mükellefin cari dönem faaliyetleri esnasında belgelendiremediği yurtdışı giderleri 
nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını Ortaklardan Alacaklar hesabına kaydetmiş 
olup bunun dönem sonu itibariyle toplamı 619 TL tutarındadır. Mükellef kurum, 
yurtdışı şube kazancını ayrı izlemekte ve raporlamaktadır. Kurumun, 2009 yılında 
yurtdışı şube faaliyetlerinden zarar doğmuş ve bu zararı sonuç hesaplarına intikal 
ettirilmiştir. 

Mükellef kurum yetkilileri, cari dönem ihracat hasılatı üzerinden GVK’nın 40. 
maddesi uyarınca götürü gider hesaplanmasını ve bu giderin dönem kazancının 
tespitinde dikkate alınmasını kararlaştırmıştır. 
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2010/2 YMM Revizyon Sorusu 
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2010/1 YMM Revizyon Sorusu 

Mükellefin cari dönem yurtdışı satış hasılatı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. 

 Euro Bölgesi İhracat Hasılatı : 240.000 

Yurtdışı Kardeş İşletmeye Döviz Bedelli Satış : 45.000 

Euro Bölgesi İhracat Kur Farkı : 14.000 

Kuzey Kıbrıs T.C. Türk Lirası İhracat : 95.000 

Azerbaycan Cumhuriyeti TL İhracat  : 66.000 

Kurum yurtdışı hasılatının 50.000-TL(Karşılığı 23.000 Euro)’lık kısmını henüz tahsil etmemiş ve 

yurda getirmemiştir. Yurtdışı hasılatı içinde yer alan kur farkı geliri de bu alacağın dönem sonu 

değerlemesinde ortaya çıkmıştır. Diğer yurtdışı satış hasılatının tamamı satış tarihinde cari olan 

T.C. Merkez Bankası döviz kuru esas alınarak TL’ye çevrilmiştir. 

Mükellefin cari dönem faaliyetleri esnasında belgelendiremediği yurt dışı giderleri toplamı 1.140 

TL olup, bu giderler ortaya çıktıkları dönemde Pazarlama Satış Dağıtım Gideri Hesabı detayında 

muhasebeleştirilmiştir. 

Mükellef kurum, faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı bağlamında ayrı analize tutarak raporlamaktadır. 

Kurumun 2009 yurtdışı işlemlerinden elde ettiği kazancı, yaşanmakta olan kriz nedeniyle önceki 

yıllara nazaran düşmüştür.Diğer taraftan mükellef kurum yetkilileri cari dönem ihracat hasılatı 

üzerinden GVK’nun 40. maddesi uyarınca götürü gider hesaplamayı ve bu gideri dönem 

kazancının tespitinde dikkate almayı kararlaştırmıştır. 
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 İşyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve 
ibate giderleri 

Tedavi ve ilaç giderleri, 

Sigorta primleri ve emekli aidatı, 

GVK’nun 27. maddesinde yazılı giyim giderleri 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun “Prim Ödemesi” başlıklı 
88. maddesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi 
ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 
yazılamayacağı belirtilmiştir  
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2 Sosyal Giderler (GVK Md.40/2) 
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Bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar 
ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin 
ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler 
Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.  
 

174 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde «….Bu 
hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate 
alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna 
fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle sigorta 
primleri dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen 
ödendiği tarihte gider yazılacaktır. 

Ancak, 506 sayılı kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya 
ait sigorta primleri ertesi ertesi ayın sonuna kadar 
ödenebileceğinden, Aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi 
yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu pirimler Aralık 
ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.» 
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2 Sosyal Giderler (GVK Md.40/2) 

Özellikli Durum 



UG 

Mükellef kurum, şirket müdürünün ailesinin giyim 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı, 10.000 TL’lik 

harcamayı şirket kayıtlarında gider olarak dikkate almış 

olup, bu giderlerle ilgili olarak ödediği 1.800.-TL 

KDV’yi indirim konusu yapmıştır.  
 

2007 Ocak ayında, 5000.-TL 2006 Ekim ayına ait idari 

personel SSK primi işveren payı  ödenmiştir. 
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2008/1 YMM Revizyon Sorusu 
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 Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 3. bendinde işle ilgili olmak 

şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen 

zarar, ziyan ve tazminatların ticari kazancın tespitinden gayri safi hasılattan 

indirilmesine imkan tanınmıştır. 

 

 GVK Md.41/6: Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs 
sahibinin suçlarından doğan tazminatlar hasılattan indirilemez.(Akitlerde 
ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat 
sayılmaz.) 

 

 KVK Md.11/g: Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç 
olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve 
çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. 

 

 KVK Md.11/h: Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon 
yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen 
tazminat giderleri,  kurum kazancından indirilemez 
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 Ödemenin ticari hayatın icapları ile ilgili olmalı,(şahsi nitelik 
taşımamalı ve işin normal akışı ile ilişkili olmalı) 

 İşletme sahibinin kamu düzenine aykırı fiillerinden  doğmamış 
olmalı, 

 İşletme çalışanlarının fiilleriyle ilgili olduğu durumlarda, 
gereken bütün tedbirlerin alınmış olması,(Kurum vergisi 
mükelleflerinde bütün tedbirlerin alınmış olsa bile 
çalışanlardan kaynaklı tazminat gider yazılmaz.) 

 Ödemenin bir sözleşmeye, kanun hükmüne veya ilama 
dayanması şarttır. 
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3 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar(GVK Md.40/3) 

Özellikli Durumlar 

Danıştay Dördüncü Dairesi 16.04.1973 tarih ve E.1972/1833, K.1973/20019 
sayılı kararı: sulh yolu ile ödenen tazminat masraf kaydı kabul 
edilemez(Mukavelenameden kasıt iş sözleşmesidir. Sonradan yapılan tazminat 
sözleşmesi değildir.) 
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 Kurum şoförlerinden birisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını 

kaybetmiştir. Kurum; şoförün ailesinin dava açmaması için 50.000.-TL kan 

parası ödemeyi teklif etmiş, bu teklif aile tarafından kabul edilmiş, bunun 

üzerine kurum ödemiş olduğu 50.000.-TL’yi ilgili gider hesabına 

kaydetmiştir. 

 Mükellef kurum ortağının yaptığı bir fiil nedeniyle 30.000.-TL tazminat 

ödemiştir. İşletme bu tutarı gider yazmıştır.  

 Mükellef kurum, firmanın üretim bölümünde çalıştırdığı iş kazası geçiren 

işçisi ile ilgili olarak iş mahkemesi kararı ile 75.000.-TL tutarındaki tazminatı 

dönem kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almıştır. İş 

mahkemesi kararına göre şirket %80 kusurludur. (İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı 03.04.2014 tarih ve 62030549-120[40-2013/551]-732 sayılı 

özelge)  

 Kendi kusurundan kaynaklanan  sebeplerle iş kazası geçiren işçi ile kurum 

mahkemeye başvurmadan sulh yoluyla anlaşmaya varmıştır. Kurum işçiye 

50.000 TL ödeme yapmış ve işçinin oğluna 10.000 TL değerinde hediye 

almıştır. Kurum bu ödemeleri gider olarak kaydetmiştir. 
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İşletmenin aktifine kayıtlı kamyonun kaza yapması sonucunda, 

karşı tarafa sulh yoluyla 12.000.-TL tazminat ödenmiştir. 

 

İşyerinde meydana gelen iş kazası sonucu mahkemece mükellef 

kurum %60 oranında kusurlu bulunarak  kurumun 100.000 TL 

maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Söz 

konusu tutar 10.000 TL faizi ile birlikte işçiye ödenmiş, 

ödemenin tamamı da Genel Yönetim Gideri hesabına intikal 

ettirilmiştir. 
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 4. bendinde; işle 
ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip 
seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği 
süreye maksur olmak şartıyla)’nin gayri safi hasılattan 
indirilebileceği belirtilmiştir. 

 

İşletmelerin ticari kazancın tespitinde indirebileceği seyahat 
giderleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:  

– Seyahat ya da ikamet işle ilgili olmalı, 

– Seyahat ya da ikamet süresi işin gereğini aşmamalı, 

– Seyahat ve ikamet giderleri işin genişliği ve önemi ile 
uyumlu olmalıdır. 
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 5. bendinde; kiralama 

yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan 

taşıtların giderlerinin ticari kazancın tespitinde gayri safi 

hasılattan indirilebileceği öngörülmüştür. 

 

180 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde taşıtlara ait bu 

giderlerin kapsamının genel olarak taşıtların tamir, bakım, 

yakıt ve benzeri cari giderlerden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

İşletmenin aktifine kayıtlı olan ve idari personel tarafından servis 

aracı olarak kullanılan otomobile ait 30.000.-TL gider yapılmıştır. 
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5 Taşıt Giderleri (GVK Md.40/5) 

2008/1 YMM Revizyon Sorusu 
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/6. bendinde işletme ile ilgili olmak 

şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, 

harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların ticari 

kazancın tespitinde gayrisafi hasılattan indirilebilecek giderlerden 

olduğu belirtilmiştir. 

 KDV Md.30/a-b-c, 1 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliği 

(promosyon eşantiyon mallar) 

 ÖTV – VUK Md 270 

 MTV Md.14 : I ve IV sayılı sayılı tarifede yer alan taşıtlardan 

(ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama 

faaliyetiyle uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri 

taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir 

ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak 

kabul edilemez.) 

 Özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi gider yazılmaz. 112 
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 GVK Md.90: Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde 

olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, 

gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisi'nin matrahından ve gelir 

unsurlarından indirilmez 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, 

vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.  

 KVK. Md.11/d: Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her 

türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 
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 Mükellef kurum 5.000. –TL vergi ziyaı cezası ödemiştir ve bu 

tutarı gider olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir. 

 

 Mükellef kurum, kullandığı şebeke suyuna ilişkin olarak 

zamanında ödeme yapmamaktan kaynaklanan 2.000.-TL 

geçikme zammını kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate almıştır. 

 

 Kurum doğalgaz faturasını geç ödemesinden dolayı 5.000.-TL 

geçikme zammı ödemiş ve bu tutarı gider yazmıştır. 
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Mükellef kurumun yasal defter ve belgelerinin incelenmesinde 

2008 şubat ayında (A) Bankasına 10.000 TL kredi faizi  ödendiği, 

ödenen bu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alındığı tespit edilmiştir. Mükellef kurum yetkilisi söz 

konusu kredinin aralık 2007 vergilendirme dönemi muhtasar 

beyannamesinde adlarına tahakkuk eden gelir vergisi 

stopajlarının ödenmesi için alındığını, bu kredi ile vergi 

ödemesinin gerçekleştirildiğini, yasal kayıtlara gider olarak 

intikal ettirilen tutarların da, bu krediye ilişkin olarak katlanılan 

kredi faizi olduğunu beyan etmiştir. Defterler ve banka nezdinde 

yapılan incelemelerde de, söz konusu kredinin tahsil edildiği 

günde bankaya verilen talimatla vergi borcunun kapatılmasında 

kullandığı anlaşılmıştır. 
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Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan 

amortismanlar.  (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi 

değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu 

sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider 

yazılabilir.) 
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Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan 

Amortismanlar(GVK Md.40/7) 
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İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara 

ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, 

işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını 

aşamaz) 

6327 sayılı Kanunun ile yeni düzenlemeler yapıldı: 85 Seri No.lu 

GVK Sirkülerinin 7. Bölümüne Bakılmalı.!  

Eski duruma ilişkin 3 Seri No.lu GVK Sirkülerine bakılabilir. 
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8 
İşverenlerce, Sendikalar Kanunu Hükümlerine 

Göre Sendikalara Ödenen Aidatlar(GVK 

Md.40/8) 

9 
Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı 

Payları(GVK Md.40/9) 



UG 

251 Sıra no.lu GVK Tebliğinde konuyla ilgili aşağıdaki hususlar 
açıklanmıştır. 

Vergi avantajlarından yararlanabilmek için;  

• gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması;  

• bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde 
ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin 
bulunması;  

• gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi 
niteliğinde olması ve yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz 
olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması  

• Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm 
çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışların, bağışa konu mal 
bedeli Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura 
düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka bağışlanan mala 
ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek ve bağış yapılan dernek veya 
vakıf adına düzenlenecek fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 
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10 

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek 

ve Vakıflara Maliye Bakanlığınca Belirlenen Usul ve Esaslar Çerçevesinde 

Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak  Maddelerinin Maliyet 

Bedeli(GVK Md.40/10) 



UG 

251 Sıra no.lu GVK Tebliğinde konuyla ilgili aşağıdaki 
hususlar açıklanmıştır. 

Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna 
mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine 
giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması 
mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı 
dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla 
yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı 
tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından 
çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir. 

 

Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde 
ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi 
Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin 
bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi 
matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.  
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10 

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek 

ve Vakıflara Maliye Bakanlığınca Belirlenen Usul ve Esaslar Çerçevesinde 

Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak  Maddelerinin Maliyet 

Bedeli(GVK Md.40/10) 
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Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim 

programlarından faydalananlara, programı yürüten 

işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda 

işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle 

ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim 

konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt 

tutarının yarısını aşamaz.). 
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11 
İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananlara, 

Programı Yürüten İşverenlerce Fiilen Ödenen Tutarlar  



UG 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 4.05.2011 tarih ve GVK/40-442 
sayılı özelge: 

«…………..5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun anılan 
maddelerine eklenen ve yukarıda bahsi geçen bent hükümlerine göre 
gıda bankacılığı kapsamında yalnızca gıda maddelerinin bağışı söz 
konusu iken 5281 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 
1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere temizlik, giyim ve 
yakacak maddeleri de kapsama alınmıştır. 

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir 
sektör veya faaliyet ayırımı olmaksızın, gıda bankacılığı kapsamında 
………..Vakfına makbuz karşılığında olmak üzere bağışlayacakları ve 
Belediyeniz ile koordinasyon içerisinde ihtiyaç sahiplerine teslim 
edilecek gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet 
bedellerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve 89 uncu maddeleri ile 
251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen ve yukarıda 
açıklanan şartlar dahilinde safi kazancın tespitinde gider olarak 
indirilmesi mümkündür.» 
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Özelge 
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1. Menkul Kıymet İhraç Giderleri(KVK Md.8/1-a) 

2. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri(KVK Md.8/1-b) 

3. Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle 
Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye 
Giderleri(KVK Md.8/1-c) 

4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde 
Komandite Ortağın Payı(KVK Md.8/1-ç) 

5. Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında 
Ödenen Kar Payları(KVK Md.8/1-d) 

6. Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde 
hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, 
aşağıda belirtilen teknik karşılıklar(KVK Md.8/1-e) 
 

 

 

 

 

 

 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İndirilecek Giderler 

(KVK Md-8) 
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İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin tüm giderler hasılattan 

indirilebilecektir. Bu giderler arasında; 

1- Senetlerin kağıt ve basım giderlerini, 

2- Mahkeme, noter ve diğer tasdik ve tescil giderlerini,  

3- Damga vergisini ve ihraç dolayısıyla ödenen sair harç ve 

resimleri,  

4- İhraç dolayısıyla bankalara verilen komisyonları,  

5- Hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan 

giderleri ve  

6- Bunlara benzer diğer her türlü giderleri  

saymak mümkündür. 
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1 Menkul Kıymet İhraç Giderleri(KVK Md.8/1-a) 



UG 

Kurumların kuruluşları sırasında yapılan;  

 Ana sözleşmenin hazırlanması,  

 Kuruluş genel kurul toplantılarının yapılması,  

 Tanıtma ve reklam gibi kuruluş ve örgütlenmeye ilişkin bir 

takım giderlerin  

kurum kazancından indirilebilmesi mümkündür. 
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2 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri(KVK Md.8/1-b) 
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 Genel kurul toplantıları için kurum tarafından yapılacak giderler; 

ilan ve posta giderleri, toplantı salonu kira bedeli ve benzeri 

giderlerden oluşur.  

 Genel kurul üyelerinin genel kurula katılmak için yaptıkları giderler, 

kurumlarca karşılansa dahi gider kaydedilemez. Çünkü bu tür 

giderler genel kurul yapan kuruma ait giderler olmayıp, ortakların 

kuruma koydukları sermayelerinin idaresi ile ilgili giderlerdir. 

 Genel kurul toplantılarında, genel kurul üyelerinin ağırlanmaları 

ile ilgili giderler, genel örf ve adetlere uygun temsil ve ağırlama 

gideri niteliğinin ötesine geçmemek koşuluyla gider kaydedilebilir.  

 Ayrıca birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye aşamalarında 

yapılan giderler de kazancın tespitinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 
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3 
Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle 

Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye 

Giderleri(KVK Md.8/1-c) 



UG 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi matrahı, şirket 
kazancından komandite ortaklara düşen pay dışındaki tutardan ibarettir. Komandite 
ortakların şirket kârından aldıkları pay, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançla ilgili 
hükümleri uyarınca şahsi ticari kazanç sayılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu payın şirket 
bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulmaması için komandite ortağın kâr hissesi gider 
olarak hasılattan indirilebilecektir.  

 Hasılat 200.000 

Giderler 100.000 

Fiili Kar 100.000 

Komanditenin Payı 50.000 

Eshamlı Komandit Şirket  
Kurum Kazancı 50.000 

Hsp KV 10.000 

  Komanditere Dağ. Kaz 40.000 

  G.V. Stopaj  6.000 

            

Komandite Ortak Komanditer Ortak 

Sorumluluk : Sınırsız Sorumlu Sorumluluk : Sınırlı Sorumlu 

Ortaklı Payı : %50 kabul edelim Ortaklı Payı : %50 kabul edelim 

Kazancın Türü : Şahsi Ticari Kazanç Kazancın Türü : MSİ (Kar Payı) 

(Vergi Öncesi) Kar payı : 50.000 Kar Payı (Brüt) : 40.000 

Yıllık Gelir vergisi beyannamesi ile beyan eder ve artan 

oranlı tarifeye göre vergisi hesaplanır. GVK 22/3 İstisna  : 20.000 

GVK 86/1-c’ye vergi ye tabi gelir toplamına bakılır. 

 Kar payını beyannameye dahil etmesi halinde 

Tevkifatın tamamını mahsup edilir 
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4 
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde 

Komandite Ortağın Payı (KVK Md.8/1-ç) 
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Katılım bankaları için bu kar paylar finansman gideri 
niteliğindedir. 

 

1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; 

2) Kazanılmamış prim karşılıkları, 

3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar 

4) Dengeleme karşılığı 

Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi 

bilânço döneminde aynen kâra eklenir. 
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5 
Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında 

Ödenen Kar Payları (KVK Md.8/1-d) 

6 
Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde 

hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, 

aşağıda belirtilen teknik karşılıklar(KVK Md.8/1-e) 
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KVK Md 11:Kabul Edilmeyen İndirimler 

1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler 
2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur 

farkları ve benzeri giderler.  
3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar  
4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler 
5. Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi 

cezaları ve gecikme zamları 
6. Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan 

zararlar 
7. Bazı taşıtlara ilişkin giderler ve amortismanlar 
8. Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının 

suçlarından doğan tazminat giderleri 
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar 
10. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait 

ilan ve reklam giderleri 
11. Finansman Gider Kısıtlaması 
12. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü 

ikramiyeleri 
13. Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler 
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6102 Sayılı TTK 510. maddesine göre, şirketlerin 
ortaklarına ödediği hazırlık dönemi faizleri bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.  

 

Ayrıca hazırlık devresi faizi GVK Md 75/2-1 kapsamında 
kar payı kabul edilir. 

 

Kar payı sayılan bu tür ödemeler üzerinden elde edenin 
gerçek kişi olması durumunda GVK 94. maddesi 
kapsamında kesinti yapılması gerekmektedir. 
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1 
Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan 

Faizler (KVK Md.11/1-a) 
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KVK 12. maddesine Örtülü Sermaye uygulaması 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında 

ödemelerin mahiyeti faiz, kur farkı vd. giderler 

olmaktan çıkmaktadır. 
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2 
Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan 

Faiz, Kur Farkları Ve Benzeri Giderler(KVK Md.11/1-b) 

3 
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak 

Dağıtılan Kazançlar (KVK Md.11/1-c) 

KVK 13. maddesine transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç dağıtımı uygulaması düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme kapsamında işletmelerin giderler 
dikkate aldığı işlemlerin gider mahiyeti 
değişmektedir. 
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Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, 

tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi 

kazançtan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununa göre ayrılan genel karşılıkların indirimi 

mümkün bulunmamaktadır.  

Öte yandan, 5411 sayılı Kanuna göre ayrılan özel karşılıklar, 

kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate 

alınabilecektir. 
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4 
Her Ne Şekilde ve Ne İsimle Olursa Olsun Ayrılan 

Yedek Akçeler (KVK Md.11/1-ç) 



UG 
132 

5 
Hesaplanan Kurumlar Vergisi İle Her Türlü Para Cezaları 

İle Vergi Cezaları Ve Gecikme Zamları (KVK Md.11/1-d) 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisi ile 

her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 

ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri ile 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizi ile pişmanlık 

zammının kurum kazancından indirimi kabul edilmemektedir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre tecil edilen vergilere ilişkin tecil faizleri de bu 

kapsamda olup kurum kazancından gider olarak indirilmesi 

mümkün değildir. 
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6 
Menkul Kıymetlerin İtibari Değerlerinin Altında 

İhracından Doğan Zararlar (KVK Md.11/1-e) 

Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit 

edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari 

değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul 

kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü 

giderler kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate 

alınamaz. 

T.C. Merkez Bankası’nın 28.1.1985 gün ve 18972 sayılı 

R.G.de yayımlanan kararı: Günlük satış fiyatı tespit edilmeden 

satışa arz edilen tahviller nominal değerlerinin en çok yüzde 5 

noksanı ile satılabilirler. Buna göre nominal değerlerinin % 

5'ine kadar olan tahvil ihraç zararları KVK. 11/e. maddesi 

hükmü gereğince gider yazılabilecektir.  
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7 
Bazı Taşıtlara İlişkin Giderler ve Amortismanlar 

(KVK Md.11/1-f) 

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan bazı 

motorlu deniz taşıtları (yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi 

motorlu deniz taşıtları) ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından 

işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri 

ile amortismanlarının indirimi mümkün değildir. 

8 
Kurumun Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve 

Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminat Giderleri 
(KVK Md.11/1-g) 

Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç 

olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin 

ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi tazminat 

giderleri indirim olarak dikkate alınamaz. 
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9 
Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen 

Tazminatlar (KVK Md.11/1-h) 

Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon 

yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen 

tazminat giderlerinin gider olarak indirimi kabul edilmeyecektir. 

10 
Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler İle Tütün ve Tütün 

Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri (KVK Md.11/1-h) 

Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin 

tanıtımına yönelik bu tür reklam harcamalarının da kurum 

kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

dikkate alınması gerekmektedir. 

3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 

Dair Kanun 

Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 22.09.2008 tarihinde vermiş olduğu 2008/3758 Esas 

No.lu kararı 

DVDDK 28 Eylül 2011 tarihli  ve  2011/296 Esas No.’lu kararı 
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11 Finansman Gider Kısıtlaması 

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, 

faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı 

kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 

münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, 

işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, 

vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan 

gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı 

sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

• Henüz Bakanlar kurulunca kararlaştırılan bir oran 

yoktur. 

• Uygulamaya ilişkin tebliğ de yayımlanmamıştır. 
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12 
Kurumların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine 

Verilen Temettü İkramiyeleri 

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan 

ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu 

itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider 

olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir 

Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret sayıldığından bu 

ödemeler kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate 

alınmaya devam edilecektir. Söz konusu temettü ikramiyelerinin 

bilanço günü itibarıyla ödenecek toplam tutarı kesinleştiğinden, 

çalışanlara o yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme 

süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu 

yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aynı 

husus çalışanlara ödenen performans değerlemelerine bağlı olarak 

verilecek prim ve ikramiyeler için de geçerlidir. Diğer taraftan, ücret 

niteliğindeki bu ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı dönemde 

vergi kesintisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir. 
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13 
Kanunen Yasaklanmış Fiiller Nedeniyle Katlanılan 

Giderler 

Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler ticari 

kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili giderler 

niteliğinde olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum 

kazancından indirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, rüşvet 

verme fiili Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesinde suç olarak 

tanımlandığından, rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, 

vergiye tabi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alınmayacaktır. 
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II. KISIM 

BEYANNAME REVİZYONU 
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İşlenecek Konular 

 

1. İstisnalar  

2. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıllar Zararı 

3. Diğer İndirimler 

4. İndirimli Kurumlar Vergisi 

5. Vergi Mahsubu 
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1. BÖLÜM 

İstisnalar 
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İşlenecek Konular 

 

1. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar 

2. Diğer Kanunlarda Yer Alan Kurumlar Vergisi 

İstisnaları 
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A- 5520 Sayılı K.V. Kanunda Yer Alan İstisnalar: 

1. İştirak Kazancı İstisnaları: 

A. Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-a) 

B. Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 

2. İştirak Satış Kazancı İstisnaları: 

A. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-c) 

B. İştirak, vd.(taşınmaz vd.) Satış Kazancı İstisnası(KVK Md.5/1-e,f) 

3. Emisyon Primi İstisnası (KVK. Md.5/1-ç) 

4. Yatırım Fonlarına İlişkin İstisnalar (KVK. Md.5/1-d) 

5. Diğer Kurum Kazancı İstisnaları 

A. Yurtdışı işyeri ve şubelerden doğan kurum kazancı istisnası (KVK Md.5/1-g) 

B. Yurtdışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan ve TR sonuç 
hesaplarına intikal ettirilen kazançlar(KVK Md.5/1-h) 

C. Eğitim kurumları kazanç İstisnası (KVK Md.5/1-ı) 

D. Risturn İstisnası(KVK Md.5/1-i) 

E. Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin istisna(KVK 
Mad.5/A/3) 

F. Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK Md.5/B) 

G. Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK Md.5/1-j) 

H. Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan 
kazançlarda istisna uygulaması (KVK Md.5/1-k) 

 

 

 

 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan 

İstisnalar 
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B- Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar: 

1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin 
İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara 
İlişkin İstisna 

2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan  İstisna 

3. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 

 

 

 

Diğer Kanunlarda Yer Alan Kurumlar Vergisi 

İstisnaları 
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İşletmenin ticari bilanço 
zararı varsa istisnalar bu  
zararı artırır.  

 

Zararı artıran tutar izleyen 
hesap dönemi 
beyannamelerinde 
"istisnadan kaynaklı 
geçmiş yıl zararı" olarak 
geçmiş yıl zararları arasında 
gösterilir ve KVK 9’uncu 
maddesine göre gelecek 5 
hesap dönemi karından 
mahsup edilebilir. 

 

 

İstisnaların Beyannamede Görünümü 
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1  Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-a) 
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Kurumların; 

 

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde 

ettikleri kazançlar, 

 

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren 

kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile 

girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr 

payları. 

 

Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde 

edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz. 
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Kar Dağıtımında Tevkifat Uygulaması 

145 
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Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasının Kapsamı 
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Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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Örnek-1: (Y) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemi vergi sonrası dağıtılabilir karı 
500.000 TL’dir. (Y) A.Ş.’nin genel kurulu 2016 hesap döneminde 2015 yılı 
karının dağıtılmasına karar vermiştir. (Y) A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda yer 
almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tam Mükellef (X) A.Ş.’nin söz konusu iştirak kazancı hariç 2016 hesap 
dönemi; 

 Diğer hasılat: 400.000 TL 

 Diğer gider: 160.000 TL 

       

 

 

Ortak  Ortaklık Payı 

Tam Mükellef (X) A.Ş. %20 

Dar Mükellef (Z) Kurumu %30 

Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A) %50 

Toplam  %100 



UG 
148 

Ortak Bilgileri   

Ortaklık 

Payı 

Dağıtılabilir 

Kar 

Kar Payı 

A B C=AXB 

Tam Mükellef (X) A.Ş. %20 500.000 TL 100.000 TL 

Dar Mükellef (Z) Kurumu %30 500.000 TL 150.000 TL 

Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A) %50 500.000 TL 250.000 TL 

Toplam  %100 500.000 TL 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 

 Ortaklar bazında elde edilecek kar paylarının hesaplanması:  
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 (X) A.Ş.’Nin Elde Ettiği İştirak Kazancının 

Değerlendirilmesi 

 

1. (X) A.Ş. elde ettiği iştirak kazancını yasal 

defterlerine gelir kaydetmelidir. 

2. (X) A.Ş., iştirak kazancı dahil ticari bilanço 

karı/zararını 2016 hesap dönemi yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesinde beyan etmelidir. 

3. (X) A.Ş., 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

beyannamesinde yurtiçi iştirak kazancı 

istisnasından yararlanabilir. 

4. (Y) A.Ş., (X) A.Ş.’nin elde ettiği iştirak kazancından 

tevkifat yapmayacaktır. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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(X) A.Ş.’nin Defter Kaydı ve 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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 Dar Mükellef (Z) Kurumunun Elde Ettiği İştirak 

Kazancının Değerlendirilmesi 

1. (Y) A.Ş., (Z) kurumunun elde ettiği kar payı üzerinden 

KVK 30’uncu maddesinin 3’üncü  fıkrasına göre %15 

tevkifat yapacaktır.   

• Tevkifat Tutarı (150.000 x %15)=22.500 

• Net ödenecek Tutar(150.000-22.500)=127.500 TL 

 

2. Dar mükellef (Z) kurumu KVK 30’uncu maddenin 

9’uncu fıkrasına göre ihtiyati beyan verebilir. Yapılan 

tevkifatın yıllık beyannamede mahsubu mümkün 

olmadığı için ihtiyarı beyanname verilmesi 

anlamsızdır. İhtiyari beyan verilse de verilmese de 

tevkifat nihai vergi olur. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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 Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A)’nın Elde Ettiği Kar 

Payının Değerlendirilmesi 

1. (Y) A.Ş., gerçek kişi Bay (A)’nın elde ettiği kar payı 

üzerinden GVK 94/6-b-i  fıkrasına göre %15 tevkifat 

yapacaktır.  

• Tevkifat Tutarı(250.000 x%15)=37.500 

• Net Ödenecek Tutar (250.000-37.500)=212.500 TL 

2. Gerçek kişi Bay (A) elde ettiği brüt tutarın yarısını 

(250.000/2) 125.000 TL GVK 86/1-c maddesi göre 

yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. 

Tevkif edilen 37.500 TL’nin hesaplanan gelir 

vergisinden mahsubu mümkündür. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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KVK Md. 5-1/b): Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited 
şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden 
elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları; 

– 1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin 
en az % 10'una sahip olması, 

– 2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az 
bir yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt 
dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen 
iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas 
alınır.), 

– 3)….. en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi 
yükü taşıması;,….(iştirak edilen kurumun ülkesinde) 

 

 

 

 

– 4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi. 
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!!!! 1 Seri No.lu KVGT 5.2.1.6 :İştirak kazancı, dağıtıldığı dönemde elde edilmiş sayılacağından, transfer 

tarihinde ortaya çıkan olumlu veya olumsuz kur farkları istisna tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.  

Vergi Yükü = 
Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 

2  Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 
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2  Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 
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• Toplam 183.456.-TL tutarındaki “yurt dışı iştirak hissesi kazancına ilişkin istisna” bilgileri aşağıdaki gibidir. 

• Mükellef kurum, yurt dışı iştiraki niteliğindeki (X) ülkesindeki anonim şirket  statüsündeki “Blat SA”nın hisselerini 
20.08.2006 tarihinde satın almıştır. Söz konusu senetler “Blast SA”nın sermayesinin %40’ına tekabül etmektedir. 
“Blast SA” iç kaynaklar yoluyla 18.12.2007 tarihinde sermaye artırımda bulunmuştur. Mükellef kurum, söz konusu 
şirketin 2007 yılı kazancını dağıtması sonucunda 16.05.2008 tarihinde kar payı geliri elde etmiş ve bu kar payını 
28.10.2008 tarihinde Türkiye’ye getirmiştir. Elde edilen kar payının yarısı 18.12.2007 tarihindeki sermaye 
artırımından dolayı iktisap edilen hisse senetlerinden kaynaklanmaktadır. 

• “Blast SA” şirketinin 2007 yılı kazancı ise aşağıdaki gibidir. 

Mükellef kurumun 2008 takvim yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Özeti aşağıdaki gibidir. 

Ticari Bilanço Karı : 2.240.000 

K.K.E.G. : 240.000 

Kazanç ve İlaveler Toplamı 2.480.000 

Yurt Dışı İştirak Kazancı : 183.456 

Kar : 2.297.144 

Ticari Kar : 380.000 AVRO 

K.K.E.G. : 23.000 AVRO 

İstisna Kazançlar : 68.000 AVRO 

Geçmiş Yıl Zararları : 114.000 AVRO 

(X) ülkesinde kurumlar vergisi oranı %20 olup, dağıtılan kar payları üzerinden de %10 oranında gelir vergisi 

alınmaktadır. İstisna kazançlar üzerinden de %5 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılmaktadır. Yapılan 

kesintilerden sonra kalan tutarın tamamı dağıtılmıştır. 

16.05.2008 tarihinde kur 1 Avro=1,93, 28.10.2008 tarihinde Kur 1Avro=2,10 
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Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 

Denetim Kitabı syf.28-5. Baskı 
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• Şartların Sınanması: 

• 1. Ödenmiş sermayesinin en az % 10'una sahip olma: 

– Mükellef Kurum “Blast SA”nın sermayesinin %40’ına sahiptir. 

• 2. İştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması: 

– 20.08.2006 tarihinde hisse senetleri satın alınmış,  sermaye artırımından kaynaklı 
bedelsiz hisse senetleri ise 18.12.2007 tarihinde alınmıştır. Satın alınan senetler için bir 
yıllık süre dolmuştur. Bedelsiz hisse senetleri için ise dolmamıştır. Ancak fıkranın 
parantez içi hükmünde “yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları 
nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme 
tarihi esas alınır” ifadesi yer aldığı için bedelsiz hisse senetleri için de 1 yıllık süre 
dolmuştur. 

• 3. En az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması:  

Vergi Yükü = 
Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 
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Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası-Çözüm 
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Kurumlar Vergisinin Hesaplanması AVRO Dağıtılabilir Kazancın Hesapl. ve G. Vergi AVRO 

Ticari Kar 380.000 Ticari Kar 380.000 

K.K.E.G. + 23.000 Geçmiş Yıl Zararları - 114.000 

İstisna Kazançlar - 68.000 Toplam  K.V.(Hsp KV.+ İstisna Kaz. Üz.) - 47.600 

Geçmiş Yıl Zararları - 114.000 Kar Dağıtıma Üz. Öd. Gel. Ver. Matrahı 218.400 

Kurumlar Vergisi Matrahı 221.000 Gelir Vergisi %10 X 21.840 

Hesaplanan K.V.%20 X 44.200 Dağıtılabilir Kar(Kalan) - 196.560 

İstisna Üzerinden Öden Kur. VER. 3.400 196.560 x 0,40=78.624 Avro mükellef kuruma dağıtılan kısım 

(68.000 X 0,05) 

Hesaplanan Vergiler Toplamı = (44.200+3.400+21.800) 

= 69.440 

Vergi Yükü = 
69.440 

196.560+69.440 

%26,11 = 0,2611 

Elde Edilen  

Kar Payı (AVRO) 
  Kur 

Elde Edilen 

 Kar Payı (TL) 

78.624 x 1,93 151.744,32 

4.İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.  

Mükellef kurum, 16.05.2008 tarihinde kar payı geliri elde etmiş ve bu kar payını 28.10.2008 

tarihinde Türkiye’ye getirmiştir. 157 

Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası-Çözüm 
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3  Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-c) 

Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl 
süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya 
daha fazlası, kanunî veya(???) iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin 
her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam 
mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle 
aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden 
çıkarılmasından doğan kurum kazançları. 

1 Seri No.’lu Tebliğ: Nakit ve benzeri varlıklar olarak; şirketin 
kasasında(100) veya bankada(102) bulunan nakit varlıklar, 
şirket tarafından alınan çekler(101), altın, Devlet tahvili, 
Hazine bonosu(112), Toplu Konut İdaresince çıkarılan veya 
İMKB’de işlem gören hisse senetleri(110), tahvil ve 
bonoların(111) anlaşılması gerekmektedir.  
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Örnek-1: Tam Mükellef (X) A.Ş., aktifindeki limited şirket niteliğindeki  

a) (B) yurt dışı iştiraklerini 700.000 TL’ye, 

b) (C) yurt dışı iştiraklerini 200.000 TL’ye 

 15.07.2016 tarihinde satmıştır.  Dönem başından satış tarihine kadar bilançosunda 
değişim olmayan (X) A.Ş.’nin satış tarihi öncesi bilançosu aşağıda yer almaktadır. 

 

Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Örnek 
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…./…/….. Tarihli Bilanço 

I-DÖNEN VARLIKLAR     25.000     I-KIS. VAD. YAB. KAY       

A-Hazır Değerler 10.000   

1-Kasa 2.000   

2- Alınan Çekler 4.000   

3-Bankalar 4.000   

B-Menkul Kıymetler 15.000   II-UZ. VAD. YAB. KAY 

1-Hisse Senetleri 3.000   

2-Özel Kes. Th. Snt. Bono 7.000   

3-Kamu Kes. Th. Snt. 

Bono 5.000   

II-DURAN VARLIKLAR 1.000.000   III-ÖZKAYNAKLAR 

C-Mali Duran Varlıklar 900.000   

1-İştirakler  900.000   

D-Maddi Duran Varlıklar 100.000   

1-Binalar  100.000   

                      

Aktif Toplamı 1.025.000   Pasif Toplamı 1.025.000 
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(Devamı….)Tam Mükellef (X) A.Ş.’nin 31.12.2016 tarihli bilançosunda yer 
alan İştirakler hesabının detayı aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (B) Ve (C) yurtdışı iştirak satışlarını ayrı ayrı 5520 sayılı KVK 5/1-c 
maddesine göre değerlendiriniz. 
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İştirakler 
Toplam 

Sermayesi 

(X) A.Ş.'nın Ortaklık 

Tutarı 

Pay İktisap 

Tarihi 

1-Yurtdışı İştirak (A) (Anonim Şirket 

Niteliğinde) 
1.666.667 TL 250.000 TL 01.05.2015 

2-Yurtdışı İştirak (B) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
2.500.000 TL 500.000 TL 10.06.2015 

3-Yurtdışı İştirak (C) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
1.000.000 TL 50.000 TL 20.02.2014 

4-Yurtiçi İştirak (D) A.Ş. 800.000 TL 100.000 TL 25.04.2013 

Toplam   900.000 TL   

Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Örnek 
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Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Çözüm 

1- Aralıksız En Az Bir Yıl Süreyle Elde Tutulan ve En Az % 10 Oranında Kanunî 

Veya İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayan Anonim veya Limited Şirket 

Niteliğindeki Şirketlerin Aktif İçindeki Tutarı  

İştirakler 
(X) A.Ş.'nın 

İştirak Oranı 

Elde Tutma 

Süresi 

İştiraklerin Aktif 

İçindeki Tutarı 

1-Yurtdışı İştirak (A) (Anonim Şirket 

Niteliğinde) 
%15 1 Yıldan Fazla 250.000 TL 

2-Yurtdışı İştirak (B) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
%20 1 Yıldan Fazla 500.000 TL 

3-Yurtdışı İştirak (C) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
%5 2 Yıldan Fazla 

%10 şartını 

sağlamıyor. 

Toplam   750.000 TL 

2- Nakit ve Benzeri Varlıklar Dışındaki Aktif Toplamı 

Nakit ve Benzeri Varlıklar 

1-Kasa 2.000 TL 

2- Alınan Çekler 4.000 TL 

3-Bankalar 4.000 TL 

4-Hisse Senetleri 3.000 TL 

5-Özel Kes. Th. Snt. Bono 7.000 TL 

6-Kamu Kes. Th. Snt. Bono 5.000 TL 

Toplam  25.000 TL 

Nakit ve Benzeri Varlıklar Dışındaki Aktif 

Toplamı = (1.025.000-25.000) =1.000.000 TL 
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Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Çözüm 

Oran  : 
Şartları Taşı. Yurtdışı İşt.  Toplamı 

(Aktif Top. - Nakit Varlıklar) 

Oran : 
(250.000+500.00) 

(1.025.000-25.000) 

Oran : %75 

3- Şartı Sağlayan Yurt Dışı İştiraklerin Nakit Varlıklar Dışındaki Aktif  

%75’lik şart sağlanmıştır. 

4- Satılan İştirakler İçin 2 Yıl Elde Tutma Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı 

a) (B) yurtdışı iştiraki 2 yıl elde tutulmamıştır. Bu nedenle yurtdışı iştirak satış kazancı 

istisnasından yararlanılmaz. 

b) (C) yurtdışı iştiraki 2 yıldan fazla elde tutulmuştur, iştirak oranı %10’un altında 

olmasına(%5) rağmen yurtdışı iştirak satış kazancı istisnasından yararlanılabilir. 
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• KVK 5/1-ç Maddesi: Anonim şirketlerin 

kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada 

çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan 

kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

• TTK Md.516:(Genel kanuni yedek akçe)……a)Yeni payların 

çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa 

karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış 

bulunan kısmı 
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4  Emisyon Primi Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-ç) 
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1- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türk Ticaret Kanununa göre 

emisyon primi kazancı sermaye yedekleri arasında 520-Hisse Senedi İhraç 

Primleri hesabına kaydedilir. 

2- 520-Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı bir bilanço hesabı olup, dönem kar 

veya zararına tesir etmez. Bu nedenle ticari bilanço karı içinde yer almaz. 

3- 520-Hisse Senedi İhraç Primleri hesabına alınan emisyon primi kazancının 

gelir hesabına aktarılması Türk Ticaret Kanununa aykırıdır. Bu nedenle «Vergi 

Matrahına Eklenecek Gelir» olarak beyanname üzerinde ticari bilanço karına 

eklenmelidir. Daha sonra istisna satırında gösterilerek beyanname üzerinde 

matrahtan çıkarılmalıdır. 

4- Bize göre beyannamede kazanca eklemeden ve istisnalar arasında 

göstermeden, defter ve kayıtlar üzerinde bu istisnadan yararlanılması mümkün 

değildir. Bu halde mükellefin vergiye tabi kazancı beyan etmediği ve istisnadan 

yararlanmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

5- Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanuna göre pay senedi 

çıkarabilmektedir. Ancak istisnadan yalnızca Anonim Şirketler 

yararlanabilmektedir. 

4  Emisyon Primi Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-ç) 
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Emisyon Primi Kazancı İstisnası- Örnek 
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Örnek-1: (X) A.Ş., 2016 hesap döneminde nominal bedeli 500.000 TL olan 
hisse senetlerini 700.000 TL’den ihraç etmiştir. (X) A.Ş.’nin emisyon primi 
kazancı dışında 2016 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 1.800.000 TL 

 Diğer giderleri: 400.000 TL’dir. 

 

 

 

1. (X) A.Ş., (700.000- 500.000=) 200.000 TL emisyon primi kazancını 2016 
hesap dönem yasal defterlerinde 520 Hisse Senedi İhraç Primleri hesabına 
kaydetmelidir. 

2. 520 Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı bir bilanço hesabı olduğu için 
emisyon primi kazancı dönem karına girmemiştir. Dolayısıyla beyan 
edilen ticari bilanço karı içerisinde yer almamaktadır. 

3. Emisyon primi kazancı 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi 
beyannamesinde ticari bilanço karına ilave edilmelidir. 

4. Emisyon primi kazancı 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi 
beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi matrahının hesabından 
çıkarılmalıdır. 
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Emisyon Primi Kazancı İstisnası- Örnek 
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Fon ve Ortaklıklar İstisnanın Kapsamı-(KVK Md.5/d) 

1 
Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 

Sadece portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları 

2 
Altın ve Kıymetli Madene 

 Dayalı Yatırım Fonları ve Ortaklıkları 

Sadece portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları 

3 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 
Tüm Kazançları 

4 
Gayrimenkul Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 
Tüm Kazançları 

5 Emeklilik Yatırım Fonu Tüm Kazançları 

6 Konut Finansman Fonu Tüm Kazançları 

7 Varlık Finansman Fonu Tüm Kazançları 
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 Yatırım ve Finansman Fonları ve Ortaklıkları Kazanç 

İstisnası (KVK Md.5/1-d) 



UG 
168 

5 
 Yatırım ve Finansman Fonları ve Ortaklıkları Kazanç 

İstisnası (KVK Md.5/1-d) 
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Fonlar 
Kazanç 

Şekli 
İstisna 

Vergilendirme Usulü 

01.01.2006 Öncesi 01.01.2006 Sonrası 

1 
Menkul Kıymet 

Yatırım Fonu  

Portföy 

Kazançları  
Var 

Kesinti -GVK Md. 

94/6-a-i,ii/Beyan  

Kesinti- GVK Geçici 

Md.67/8  Sonra Beyan 

Diğer 

Kazançları 
Yok Beyan  Beyan 

2 

Altın ve Kıymetli 

Madene Dayalı 

Yatırım Fonu  

Portföy 

Kazançları  
Var ???? 

Kesinti- KVK Md.15/3- 

Sonra Beyan 

Diğer 

Kazançları 
Yok Beyan  Beyan 

3 
Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var 

GVK Md. 94/6-a-i 

(Risk Sermayesi)  

Kesinti- KVK Md.15/3- 

Sonra Beyan 

4 
Gayrimenkul Yatırım 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var GVK Md. 94/6-a-i 

Kesinti- KVK Md.15/3 -

Sonra Beyan 

5 
Emeklilik Yatırım 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var Beyan  Beyan 

6 
Konut Finansman 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var  -------------- 

Kesinti :GVK Geç. Md.67/8  

(01.10.2006 Sonrası)/ Sonra 

Beyan 

7 
Varlık Finansman 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var  -------------- 

Kesinti: GVK Geç. Md.67/8  

(01.10.2006 Sonrası) /Sonra 

Beyan 

Yatırım ve Finansman Fonların Vergilendirilmesi 
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6 
 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 

KVK 5/1-e maddesine göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı 

süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik* kısmı kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış 

kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı 

izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 

tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci 

takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde 

tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

*5.12.2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarında 

ise %50’si (Dikkat!!! Sadece taşınmaz satışı için geçerli oran)  
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İstisnanın Amacı:  

İşletmelerin mali yapılarının güçlenmesi, işletmelerin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

 İstisna uygulanabilmesi için taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satılması ve 

bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir 

iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu aktif kalemlerin 

para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna 

kapsamına girmemektedir. 

 Bu tür kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla 

devredilmesi işlemleri ile kamulaştırma işlemleri ise kurumların finansman 

olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel kişilikleri bulunduğundan, her bir 

şirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, satış 

işleminin istisnanın amacına aykırı olarak işletmeye nakit girişi olmaksızın 

gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulanmayacaktır. 
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 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 
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İstisnanın Şartları: 

1. Kıymetlerin İki Tam Yıl Süreyle Elde Tutulması, 

 İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle 

kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam 

yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir. 

 Kurumların mevcut hisse senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan hakkı 

kuponları karşılığında itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri 

halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi 

olarak, eski hisse senetleri ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi esas alınacaktır. 

Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapmış olduğu 

sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından 

da geçerli olacaktır.Bunun dışında, rüçhan hakkı dolayısıyla itibari değerinden 

farklı bir değerle hisse senedi iktisap edilmesi durumunda; bu hisse senetlerinin 

iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun 

aktifine girdikleri tarih esas alınacaktır. 

 Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, vd 

satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda 

geçen süreler de dikkate alınır. 
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 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 
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İstisnanın Şartları: 

2. Hasılatın iki yıl içinde tahsil edilmesi:    

 Satış bedelinin tamamının, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna 
kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet 
eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  
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Örnek : Maliyet bedeli 200.000. TL olan bir taşınmaz, 2016 yılında 1.000.000. 
TL’ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2016 yılında 300.000 TL, 
2017 yılında 300.000 TL, 2018 yılında 300.000 TL ve 2019 yılında 100.000 
TL olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum, kazancın %75’ini (800.000 x 
%75 = 600.000 TL) 2016 yılı içinde özel bir fon hesabına almış 
bulunmaktadır.  

2019 yılında tahsil edilen 100.000 TL’ye isabet eden [(100.000 x %80) x %75=] 60.000 

TL kazanç kısmı için istisnadan yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu 

kazanç tutarına istisna uygulanmış olması halinde, istisnaya konu olan 60.000 TL 

nedeniyle 2016 hesap dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar 

vergisi (geçici vergi dahil) vergi ziyaına uğramış olacağından vergi aslı, vergi ziyaı 

cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
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 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 
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İstisnanın Şartları: 

3. Özel bir Fonda 5 Yıl süreyle tutma 

 Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, 
pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın 
sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir.  

 Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap 
döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar 
vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.  

 Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin 
genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili 
satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir.  

 İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 
pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon 
hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden 
çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu 
süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç 
kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile 
birlikte alınacaktır. 
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 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 
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Özellikli Durumlar 

 Satış kazancı satış işlemi ile birlikte oluşacağından istisna, satışın yapıldığı dönemde 
oluşacak olup, satıştan kaynaklanan faiz ve vade farkları ile satış bedelin döviz 
cinsinden belirlenmesi durumunda ortaya çıkan kur farklarının istisna kazancın 
tespitinde dikkate alınması mümkün değildir. 

 Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu 
amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde 
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

 Taşınmaz veya iştirak hissesi satışı ile ilgili giderlerin %75’i KKEG olarak 
değerlendirilir. 

 İstisna kapsamındaki bu satışlardan doğan zararların, istisna dışı kurum 
kazancından indirilmesi mümkün değildir(Bkz: Gelir İdaresi Başk. 30/06/2011 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-857 sayılı Özelgesi).  

 Bazen taşınmazlar, satış vaadi sözleşmesi suretiyle ileride alım satıma konu 
olabilmektedir. Taşınmazlarda, mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleşeceğinden 
satış vaadi sözleşmeleri ile tahsil olunan bedeller dolayısıyla istisnanın uygulanması 
mümkün değildir. 
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 İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

(KVK Md.5/1-e) 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek 

Örnek : (X) A.Ş. İki tam yıl süreyle aktifinde yer alan ve maliyet bedeli 
300.000. TL olan arsasını, 2016 yılında 500.000 TL’ye peşin olarak satmıştır. 
(X) A.Ş.’nin taşınmaz satış kazancı dışında 2016 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 800.000 TL 

 Diğer giderleri: 300.000 TL’dir. 

 
1. (X) A.Ş., (500.000- 300.000=) 200.000 TL taşınmaz satış kazancının tamamını 

2016 hesap dönem yasal defterlerinde 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

hesabına kaydetmelidir. 

2. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına bir gelir tablosu hesabı olduğu 

için taşınmaz satış kazancı dönem karı içine dönem sonunda aktarılacaktır. 

Dolayısıyla beyan edilen ticari bilanço karının içerisinde yer alacaktır. 

3. Taşınmaz satış kazancının %75 olan (200.000 x %75=) 150.000 TL 2016 hesap 

dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi 

matrahının hesabından çıkarılmalıdır. 

4. (X) A.Ş. İzleyen dönemde (2017 yılında-25.04.2017 tarihine kadar) taşınmaz satış 

kazancının %75’ini 570 Geçmiş Yıl Karlarından çıkararak 549 Özel Fonlar 

hesabına kaydetmelidir. 



UG 
177 

İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek (2) 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek (2) 

Örnek : (Z) A.Ş. İki tam yıl süreyle aktifinde yer alan ve maliyet bedeli 
200.000. TL olan arsasını, 10.12.2017 tarihinde 600.000 TL’ye peşin olarak 
satmıştır. (Z) A.Ş.’nin taşınmaz satış kazancı dışında 2016 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 1.000.000 TL 

 Diğer giderleri: 500.000 TL’dir. 

 
1. (Z) A.Ş., (600.000- 200.000=) 400.000 TL taşınmaz satış kazancının tamamını 

2017 hesap dönem yasal defterlerinde 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

hesabına kaydetmelidir. 

2. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına bir gelir tablosu hesabı olduğu 

için taşınmaz satış kazancı dönem karı içine dönem sonunda aktarılacaktır. 

Dolayısıyla beyan edilen ticari bilanço karının içerisinde yer alacaktır. 

3. Taşınmaz satış kazancının %50 olan (400.000 x %50=) 200.000 TL 2017 hesap 

dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi 

matrahının hesabından çıkarılmalıdır. 

4. (Z) A.Ş. İzleyen dönemde (2017 yılında-25.04.2018 tarihine kadar) taşınmaz satış 

kazancının %50’ini (200.000 TL) 570 Geçmiş Yıl Karlarından çıkararak 549 Özel 

Fonlar hesabına kaydetmelidir. 
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•Mükellef kurumun kurumlar vergisi beyannamesinde 20.000 TL olarak görülen istisna 

tutarının, mükellef kurumun  20 Mayıs 2007 tarihinde ABD Doları cinsinden vadeli 

olarak sattığı ve 2007 yılında gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlandığı 

satıştan kaynaklanan yabancı para cinsinden alacağa ilişkin olarak 31.12.2008 tarihi 

itibariyle hesaplanan kur farkının %75’i olduğu tespit edilmiştir 

•. 

2008 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanname Özeti 

Ticari Bilanço Karı : 1.500.000 

K.K.E.G. : 50.000 

Kar ve İlaveler Toplamı : 1.550.000 

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı : 20.000 

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası : 20.000 

Kar ve İlaveler Toplamı : 1.530.000 

Diğer Geçmiş Yıl Zararları(2006) : 430.000 

İndirime Esas Tutar : 1.100.000 

Bağış ve Yardım : 8.000 

Kurumlar Vergisi Matrahı : 1.092.000 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 218.400 

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı : 118.400 

Ödenemesi Gereken Kurumlar Vergisi : 100.000 
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• Mükellef 21.09.2010 tarihinde, 2007 yılında aldığı ve aktife kayıtlı değeri 10.000.-TL, 

birikmiş amortismanı 3.000.-TL olan bir taşınmazı, gayrimenkul satış kazancı istisnasından 

yararlanmak amacıyla peşin bedelle 12.000 TL’ye satmış ve bu işleme ilişkin olarak aşağıdaki 

yevmiye kaydını yapmıştır. Satış işleminde KDV hesaplanmamıştır. 

   21.09.2010   

102 Bankalar 12.000 

257 Birikmiş Amortismanlar 3.000 

                     252 Binalar 10.000 

                     549 Özel Fonlar 5.000 

Açıklama : Gayrimenkul Satış 

• İşletme sattığı taşınmaz yerine aynı nitelikte bir taşınmazı 26 Eylül 2010 tarihinde satın alarak 

aktife kaydetmiş ve dönem sonunda sattığı kıymetle aynı esas ve oranda amortismana tabi 

tutmuştur. 
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7 
 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlar ile 

Bankalara Tanınan İstisna (KVK Md.5/1-f) 

KVK 5/1-f maddesine göre; 

1. Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine* borçları 
nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin 
sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 
senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara finansal 
kiralama ya da finansman şirketlerine* veya bu Fona devrinden 
sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden 
kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisnadır. 

2. Bankaların finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin* bu şekilde 
elde ettikleri söz konusu kıymetlerden taşınmazların satışından doğan 
kazançların %50 si**diğerlerinin satışından doğan kazançların %75'lik 
kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

*7061 sayılı Kanunla eklenmiştir. (Yürürlük:01.01.2018) 

** 7061 sayılı Kanunla eklenmiştir. (Yürürlük:05.12.2017) 
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1. Borçlulara, Kefillere ve İpotek 

Verenlere Tanınan İstisna 

2. Bankalara, Finansal Kiralama ya da 

Finansman Şirketlerine Tanınan İstisna 

Bankaların, Finansal Kiralama ya da Finansman 

Şirketlerinin kanunî takibe alınmış alacakları nedeniyle 

iktisap ettikleri taşınmaz, iştirak hissesi vd. satışından 

doğan kazanlar için  

 Kefiller ve ipotek verenlerin istisnadan 

yararlanabilmesi için kurum olmalıdır. 

 Fonda tutma ve hasılatı iki yıl içinde tahsil şart 

yoktur. 

 Fonda tutma ve hasılatı iki yıl içinde tahsil şart 

yoktur. 

 Hem bu istisnadan hem de KVK 5/1-e’den aynı 

anda yararlanılamaz. Biri tercih edilmeli 

 Bu satışlardan elde edilen hasılatın bu 

borçların tasfiyesinde kullanılan kısmının 

tamamı istisnadır. 

 Hem bu istisnadan hem de KVK 5/1-e’den aynı anda 

yararlanılamaz. Biri tercih edilmeli 

Taşınmaz satışından doğan kazançlar için %50 

Diğerlerinin satışından doğan Kazancın %75’i istisna 

 

7 
 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlar ile 

Bankalara Tanınan İstisna (KVK Md.5/1-f) 
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• Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 
kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla 
elde ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. 

• Yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen 
kurum kazançlarının; 

– Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

– Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer 
edilmiş olması, 

– İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil 
finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet 
yatırımı olması durumunda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları 
uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması 

• gerekmektedir. 

 
Vergi Yükü = 

Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 
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8  Yurt Dışı Şube Kazançları (KVK Md.5/1-g) 
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Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşi İçin 

  

  

                        

Şube Açılması 
Şirket 

Kurulması 

Kurulu Yabancı 

Şirkete İştirak 

Edilmesi 
  

KVK Md.5/1-h 

kapsamında 

istisna, 

Şartı: Kazancın 

genel sonuç 

hesaplarına 

aktarılması 

  KVK Md. 5/1-b 

kapsamında 

istisna  

Şartı: Tüm şartlar 

var. 

            

Yabancı Ülke 

Mevzuatına Göre 

Şirket Kurulması 

Zorunlu ise 

Yabancı Ülke 

Mevzuatına Göre 

Şirket Kurulması 

Zorunlu Değil ise 

Kazanç İstis. İştirak K. İst. 

KVK Md. 5/1-b kapsamında 

istisna  

Şartı:  4 şart yok, ancak 

Özel amaç için kurulduğunun 

ana sözleşmede belirtilmesi, bu 

amaç dışında faaliyetinin 

bulunmaması 

KVK Md. 5/1-b kapsamında istisna  

Şartı: Tüm Şartlar var- Ödenmiş sermayenin 

%10 sahip olma, vergi yükü, en az bir yıl 

süreyle elde tutma, kazancı Türkiye’ye getirme 

vd. 

İştirak Kazancı İstisnası 

 

İştirak Kazancı 

İstisnası 185 
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 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik 

Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna (KVK Md.5/1-h) 
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• İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması 

gerekir. 

• Teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den 

gerçekleştirilebilmesi de mümkündür. Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan 

istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi 

temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan 

yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı 

bulunmamaktadır. 

• Kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazançların 

Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için 

yeterlidir. 

• Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal 

ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin 

kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, 

Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir.  

• Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi 

gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla 

değerlendirilecektir.  
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 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik 

Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna (KVK Md.5/1-h) 
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• Yurt dışında yapılan inşaat işleri nedeniyle, işin tamamlanmasından sonra ödenen faiz ve kur farkları 

merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde 

olduğundan, genel esaslar çerçevesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. 

• Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç edilen ve işin 

bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye’de amortisman 

ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye’ye 

ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir. (Dikkat!!!!!!) 

• Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise 

yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. 

• Yurt dışında tamamlanmış işlere ilişkin kazançların Türkiye'ye getirilmesi halinde yabancı paraların 

değerlemesinden kaynaklanan  kur farklarının istisna kazançla ilişkilendirilmesi mümkün değildir. 

• Yurt dışında devam etmekte olan işlere ilişkin hasılatın Türkiye'ye getirilmesi halinde yabancı paraların 

değerlemesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilebilecektir. 

• Götürü gidere dikkat!!!!!!!! (Özelge: Ankara VDB  06/09/2011 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3-2010/14001-11-694 sayılı özelge. “kazancın kurumlar 

vergisinden istisna edilen inşaat ve onarma işlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 40 

ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) numaralı bendi uyarınca hesaplanan götürü giderlerin, 

Türkiye'de vergiye tabi kurum ve kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamakta 

olup bu giderler ilgili işe ilişkin kar veya zararın tespitinde dikkate alınacaktır.” 
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 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik 

Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna (KVK Md.5/1-h) 
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İstisna,  

•Okul Öncesi Eğitim Okulu,  

•İlköğretim Okulu,  

•Orta Öğretim Okulları,  

•Özel Eğitim Okulları,  

•Rehabilitasyon Merkezleri, 

•Kreş ve gündüz bakımevleri 

bu faaliyetlerinden 

elde ettikleri 

kazançlara,            

 faaliyete geçilen 

dönemden itibaren beş 

hesap dönemi boyunca 

uygulanacaktır. 

!!!! Rehabilitasyon merkezlerinin 

Bakanlar Kur. vergi muafiyeti 

tanınan vakıflar ile kamu yararına 

çalışan derneklere bağlı olması 

gerekmektedir. 

**İstisna uygulaması okul veya merkez bazında uygulanacaktır. 

* İstisna süresi içinde yeni okul veya merkez 

yapılması halinde yeni açılan okul veya merkezden 

elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı 

bir birim olarak değerlendirilecektir. 

* Mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya 

başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna 

uygulaması söz konusu olmayacaktır. 

!!! İstisnadan yararlanan işletmenin 

satılması veya devredilmesi halinde 

devralan kurum istisnadan beş 

hesap dönemi değil, 

faydalanılmayan dönem kadar 

yararlanacaktır.   

!!!Kreş ve gündüz bakımevlerinin 

söz konusu istisnadan 

yararlanabilmesi için bu kurumların 

1/1/2017 tarihinden itibaren 

faaliyete geçmiş olmaları 

gerekmektedir.  

10 
 Eğitim Tesisleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde 

Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (KVK Md.5/1-ı) 
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Önce Düzenleme  7061 Sayılı Kanun Sonrası 

01.01.2018 Öncesi 01.01.2018 Sonrası 

Yönetim gideri karşılığı olarak ödenen 

paralardan harcanmayarak ortaklara dağıtılan 

kısımlar 

Yönetim gideri karşılığı olarak ödenen 

paralardan harcanmayarak ortaklara dağıtılan 

kısımlar için hesapladıkları risturnlara ilişkin 

kurumlar vergisi istisnası korunmuş 

Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve 

ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak 

için satın aldıkları malların değerine göre 

hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden 

istisna edilmiştir. 

Tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel 

ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 

karşılamak için satın aldıkları malların değerine 

göre hesapladıkları risturnlara ilişkin kurumlar 

vergisi istisnası korunmuş 

Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek 

kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim 

faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları 

malların değerine göre hesaplanan risturnlar 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Münhasıran üretim ve kredi kooperatiflerine 

tanınan risturn istisnası, Kanunun 4 üncü 

maddesinde yer alan kooperatif muafiyetine 

ilişkin olarak yapılan düzenleme çerçevesinde 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları 

kredilere göre hesaplanan risturnlar kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir. 

11  Risturn istisnası (KVK Md.5/1-i) 
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1. Fon adına tesis edilen işlemlerin portföy yöneticisi şirketin mutat faaliyetleri 
arasında yer alması 

2. Yabancı fon ile portföy yöneticisi şirket arasındaki ilişkinin bağımsız olarak 
faaliyet gösteren kişilerdeki gibi olması  

3. Portföy yöneticiliği hizmeti karşılığı alınacak bedelin emsale uygun olması ve 
transfer fiyatlandırması raporu verilmesi  

4. Portföy yöneticisi şirketin yabancı fon üzerindeki hak sahipliği oranının %20'yi 
aşmaması  

Yukarıda belirtilen şartları birlikte sağlamak kaydıyla portföy yöneticisi şirketin 
yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.  

Yabancı fon tarafından portföy yöneticisi şirkete yapılan yönetim ücreti, teşvik, prim, 
performans ücreti gibi ödemeler ise her halükârda kurum kazancına dahil edilerek 
vergilendirilecektir. Portföy yöneticisi şirket ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun 
kazançları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak %20'den daha fazla hak sahibi 
olması halinde ise istisnadan faydalanılması mümkün olmayıp, %20'lik hak sahipliğine 
isabet eden kazançlar da dahil ilgili fondan elde edilen kazançların tamamı genel 
hükümlere göre vergilendirilir.  
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 Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde 

Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna(KVK Mad.5/A/3) 
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1. Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç Ve İratların Kapsamı 

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, 
geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 
buluşların; 

 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 

 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 

 Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen 
kazançların 

 Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 
ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli 
buluşa atfedilen kısmının  

%50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden 
itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek 
kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 
indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve 
beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 
yıl süre ile uygulanacaktır. 
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13  Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B) 
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2. İstisnadan yararlanma şartları 

1. Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 
faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi 

2. İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda 
faydalı model belgesi alınması 

3. İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması 
1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari 

faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

2. Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile 

3. Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere 
kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan 
devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler (karşılıklılık ilkesi uyarınca) 

Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip 
olanlar 

4. Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin 
aşılmamış olması 
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Buna göre; 

 (B) A.Ş.'nin satış kazancının yarısı (4.000.000.- TL x %50) 2.000.000.- TL olup bu 

tutarın tamamı istisnaya konu edilebilecektir.  

 (C) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (1.000.000.- TL x %50) 500.000.- TL, 2018 hesap 

dönemi için (500.000.- TL x %50) 250.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 

 (E) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (2.000.000.- TL x %50) 1.000.000.- TL, 2018 

hesap dönemi için (1.000.000.- TL x %50) 500.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-1: (B) A.Ş.’nin 6/5/2013 tarihinde TPE’ye yapmış olduğu başvuruya istinaden, 
bu başvurusuna konu buluşuna ilişkin patent 6/7/2015 tarihinde tescil edilmiştir. (B) 
A.Ş. söz konusu patentten doğan tüm haklarını 20/9/2016 tarihinde 5.000.000.- TL'ye 
(C) A.Ş.'ye satmış ve bu satıştan 4.000.000.- TL kâr elde etmiştir. (C) A.Ş. bu patentin 
kullanım haklarını, 2/1/2017 tarihinde iki yıl süre ile (E) Ltd. Şti.'ye inhisari lisans 
sözleşmesiyle vererek 2017 hesap döneminde 1.000.000.- TL, 2018 hesap döneminde 
ise 500.000.- TL kazanç elde etmiştir. (E) A.Ş. de söz konusu patente konu buluşu seri 
üretime tabi tutarak 2017 hesap döneminde 2.000.000.- TL, 2018 hesap döneminde ise 
1.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-2: (F) A.Ş. incelemesiz sistemle patent aldığı ve 7 yıllık 
koruma süresi 1/4/2018 tarihinde sona erecek buluşu için 
incelemeli sistemle patent verilmesi talebiyle 6/5/2015 tarihinde 
TPE'ye başvurmuştur. Başvurusu uygun görülen (F) A.Ş.'nin bu 
buluşu için 2/2/2017 tarihinde, 1/4/2031 tarihinde koruma süresi 
sona ermek üzere incelemeli sistemle patent verilmiştir.  

 (F) A.Ş. sahibi olduğu patenti 14/8/2015 tarihinde 1 yıllığına 
(G) A.Ş.'ye 1.000.000.- TL bedelle kiralamıştır.  

 (F) A.Ş. 2018 yılında patente konu bu buluşunu seri üretime 
tabi tutarak 2.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  

 (F) A.Ş. söz konusu patenti 5/5/2019 tarihinde (H) A.Ş.'ye 
satmış ve bu satıştan 1.800.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

  (H) A.Ş. ise aynı patenti iki ay sonra (5/7/2019) (K) A.Ş.'ye 
satmış ve bu satıştan 400.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

  (K) A.Ş. söz konusu buluşu seri üretime tabi tutarak 2020 
yılında 3.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  
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Buna göre; 

 (F) A.Ş.'nin sahip olduğu incelemesiz patenti (G) A.Ş.'ye kiralaması 

nedeniyle elde ettiği 1.000.000.- TL tutarındaki kazancı istisnaya konu 

edilemeyecektir. 

 (F) A.Ş.'nin incelemeli sistemle patent aldığı buluşunu seri üretime tabi 

tutarak elde ettiği 2.000.000.- TL'lik kazancın %50'si (1.000.000.- TL) 

kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Bu patentin satışından elde 

edilen 1.800.000.- TL'lik kazancın %50'si olan 900.000.- TL için de bu 

istisnadan faydalanılabilecektir. 

 (H) A.Ş. ise satın aldığı patentin (K) A.Ş.'ye satışından elde ettiği 400.000.- 

TL tutarındaki kazancının %50'sini (200.000.- TL) istisnaya konu 

edebilecektir. 

 (K) A.Ş. buluşu seri üretime tabi tutarak elde ettiği 3.000.000.- TL 

tutarındaki kazancının %50'si olan 1.500.000.- TL'lik tutarı istisnaya konu 

edebilecektir. 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-3: (T) A.Ş.’nin patentle korunan buluşunu üretim sürecinde 

kullanarak 2017 yılında ürettiği çamaşır makinelerinin toplam 

üretim maliyeti 20.000.000 TL’dir. Söz konusu çamaşır 

makinelerinin toplam maliyetinin 2.000.000 TL’lik kısmını 

patentle korunan buluşun üretim sürecinde kullanılması nedeniyle 

katlanılan maliyetler oluşturmaktadır. 

(T) A.Ş. ürettiği bu çamaşır makinelerinin satışından 2017 yılında 

3.000.000 TL kazanç elde etmiştir. 

Buna göre, (T) A.Ş.’nin 2017 yılında bu çamaşır makinelerinin 

satışından elde ettiği kazancının, üretimde kullanılan ve patentle 

korunan buluşuna atfedilebilecek kısmı [3.000.000 TL x 

(2.000.000 TL / 20.000.000 TL)=] 300.000 TL olup bu kazancının 

%50’lik kısmı olan (300.000 TL x %50) 150.000 TL istisna 

uygulamasında dikkate alınabilecektir. 
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6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasına eklenen (j) bendiyle, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı 
Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 
kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların 
devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna 
uygulaması düzenlenmiştir. 

Bu istisna uygulamasında; 

 Kiracı; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını 6361 sayılı Kanun kapsamında geri 
kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kiralayan kurumlara 
devreden kurumları, 

 Kiralayan kurumlar; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarını, 

 Sat-kirala-geri al işlemi; her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun 
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 
kiracılar tarafından kiralayanlara satışı, kiralayanlar tarafından kiracılara kiralanması 
ve kiralayanlarca söz konusu varlıkların kiracılara kira süresi sonunda devrine 
ilişkin süreci 

ifade etmektedir. 
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 Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda 

İstisna Uygulaması (KVK Md.5/1-j) 
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14 
 Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda 

İstisna Uygulaması (KVK Md.5/1-j) 
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İstisnadan Yararlanma Şartları 
1. Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve 

sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun 

sözleşmede yer alması 

 İstisna uygulaması açısından, sat-kirala-geri al işlemine ilişkin olarak 

kiracı ile kiralayan kurumlar arasında düzenlenecek sözleşmede, bu 

işleme konu edilen ve kiracı tarafından kiralayanlara satılan taşınır veya 

taşınmazın; 

 Kiralayan kurumlarca kiracıya geri kiralanacağına ve 

 Sözleşme süresinin sonunda kiracı tarafından geri alınacağına 

ilişkin hüküm bulunması ve bu hükümlere fiilen uyulması şarttır. 
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 Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda 

İstisna Uygulaması (KVK Md.5/1-j) 
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İstisnadan Yararlanma Şartları 
2. Satış kazancının özel fon hesabında tutulması 

 İstisnaya konu edilecek satış kazancı, satış işlemi ile birlikte 

doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış 

olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. 

 Bu varlıkların satışından elde edilecek istisna kazancın, kiracı tarafından 

pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, fon 

hesabına alınma işleminin, kiracılarca varlıkların kiralayanlara satışının 

yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan 

edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe 

kadar yapılması gerekmektedir.  
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14 
 Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda 

İstisna Uygulaması (KVK Md.5/1-j) 
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İstisnadan Yararlanma Şartları 
3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi 

• Fon hesabına alınan kazanç tutarı kiracı tarafından sadece, gerek kira 

süresi boyunca gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri 

alınmasından sonra bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu 

varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço 

aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında 

kullanılabilecektir. 

• Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının bunun dışında, başka bir 

hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde (bu 

Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç), istisna uygulanması 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
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 Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda 

İstisna Uygulaması (KVK Md.5/1-j) 
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Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 
Uygulaması-Örnek 

Örnek: (Ç) A.Ş. 13/5/2014 tarihinde 2.500.000.- TL’ye iktisap 

ettiği ve aktifine aldığı taşınırını 8/9/2016 tarihinde sat-kirala-geri 

al işlemine konu ederek (D) Katılım Bankası A.Ş.’ye 3.000.000.- 

TL bedelle devretmiştir. Bu sürede (Ç) A.Ş.’nin söz konusu 

taşınırı için ayırdığı amortisman tutarı 500.000.- TL’dir. 

İstisna kazanç : Satış bedeli - 
Taşınırın (C) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

Taşınırın (C) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

: Maliyet bedeli - Birikmiş amortisman 

          
İstisna kazanç : 3.000.000.- TL - (2.500.000.-TL- 500.000.-TL) 
  : 1.000.000.-TL     



UG 
203 

Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 
Uygulaması-Örnek 

(Ç) A.Ş. istisnaya konu 1.000.000.- TL tutarındaki kazancını pasifte özel bir 
fon hesabında takip edecektir. Özel fon hesabında takip edilecek olan bu tutar 
sadece, sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınıra ilişkin olarak gerek kira 
süresi boyunca, gerekse kira süresinin sonunda taşınırın geri alınmasından 
sonra 3.000.000.- TL üzerinden ayrılacak amortismanların, bu tutar ile taşınırın 
(D) Katılım Bankası A.Ş.’ye devredildiği tarihte kiracıdaki net bilanço aktif 
değeri arasındaki fark olan (3.000.000.- TL – 2.000.000.- TL =) 1.000.000.- 
TL’ye isabet eden kısmına mahsup edilmek suretiyle kullanılabilecektir. 
Dolayısıyla, gerek kira süresi boyunca, gerekse kira süresinin sonunda taşınırın 
geri alınmasından sonra 3.000.000.- TL üzerinden ayrılacak toplam 
amortismanların, en fazla 2.000.000.- TL’lik kısmı kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınabilecek olup kalan 1.000.000.- TL’lik kısmı ise özel fon 
hesabından mahsup edilecektir. 

Söz konusu özel fon hesabının bu taşınır için ayrılacak amortismanların (bu 
varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif 
değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfası dışında kullanılması mümkün 
bulunmamaktadır 
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6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendiyle, her türlü varlık ve hakların, 

kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama 

şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançların 

kurumlar vergisinden istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Bu istisna uygulamasından;  

• 6362 sayılı Kanun kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme 

sonunda geri alınması şartıyla varlık ve haklarını varlık kiralama şirketlerine 

devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile  

• Bu varlık ve hakları, devraldıkları kurumlara sözleşme süresi sonunda 

devreden varlık kiralama şirketleri yararlanabilecektir 
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15 
Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların 

Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması(KVK Md.5/1-k) 
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İstisnadan Yararlanma Şartları 

1. Varlık veya hakkın varlık kiralama şirketine, kira sertifikası ihracı amacıyla 
ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer 
alması 

2. Satış kazancının özel fon hesabında tutulması 

 Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların satışından elde edilecek 
istisna kazancın, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, kaynak kuruluşlarca varlık 
ve hakların varlık kiralama şirketlerine satışının yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin 
başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin 
verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.  

3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi 

 Fon hesabına alınan kazanç tutarı kaynak kuruluş tarafından sadece bu varlıklar için 
ayrılacak amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce 
kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında 
kullanılabilecektir. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının bunun dışında, başka bir 
hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze 
aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde (bu Kanuna göre yapılan devir ve 
bölünmeler hariç), istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  
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Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların 

Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması(KVK Md.5/1-k) 
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Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan 

Kazançlarda İstisna Uygulaması Örnek 

Örnek: (R) A.Ş. 5.000.000.- TL bedelle aktifine kayıtlı olan taşınmaz için 

3.400.000.- TL amortisman ayırdıktan sonra 31/10/2016 tarihinde bu taşınmazı 

kira sertifikası ihracı amacıyla 8.000.000.- TL bedel üzerinden (Z) Varlık 

Kiralama A.Ş.’ye devretmiştir. 

(Z) Varlık Kiralama A.Ş. söz konusu taşınmazı sözleşme süresi sonunda 

8.000.000.- TL bedel üzerinden geri alınmak kaydıyla (R) A.Ş.’ye 3 yıllığına 

toplam 2.700.000.- TL bedelle kiralamıştır. Kira süresinin sonunda söz konusu 

taşınmaz 8.000.000.- TL bedelle (R) A.Ş.’ye geri satılmıştır. 

1.satış: (R) A.Ş.’nin taşınırını (Z) Varlık Kiralama A.Ş.’ye satışı 

İstisna kazanç : Satış bedeli - 
Taşınırın (G) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

İstisna kazanç : 8.000.000.- TL - (5.000.000.-TL- 3.400.000.-TL) 

  : 6.400.000.-TL     
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Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan 

Kazançlarda İstisna Uygulaması Örnek 

(R) A.Ş. 6.400.000.- TL tutarındaki istisna kazancını pasifte özel bir fon 

hesabına alarak, bu tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir. 

(R) A.Ş. sözleşmeden kaynaklanan kullanım hakkını Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde “260 

Haklar” hesabında 8.000.000.- TL bedelle takip edecektir. (R) A.Ş.’nin bu 

taşınmaz için yıllık olarak hesaplayacağı amortismanın (6.400.000.-TL / 

8.000.000.- TL=) %80’lik kısmı özel fon hesabından karşılanacak; sadece 

(1.600.000.- TL/ 8.000.000.- TL=) %20’lik kısmı ise kurum kazancının 

tespitinde dikkate alınabilecektir. (Z) Varlık Kiralama A.Ş.’nin kira 

sertifikası ihracı dolayısıyla elde edeceği kira gelirlerinin ise istisna 

kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir. 
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• KVK’nun  35. maddesinde, diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 
hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu; kurumlar vergisi ile ilgili 
muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, ancak bu Kanuna, Gelir Vergisi 
Kanununa ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik 
yapılmak suretiyle düzenleneceği ve uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu 
belirtilmiştir. 

• Diğer taraftan, Kanunun geçici 1. maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Bu Kanunun 
yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, 
istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 

 
KVK Yürürlüğünden Önce Diğer 

Kanunlarda Yer Alan Kurumlar Vergisi 

İstisnaları 

  

1)  2) 3) 

                

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline Kayıtlı Gemilerin 

İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek 

Kazançlara İlişkin İstisna 

Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanununda yer 

alan istisna 

Serbest Bölgelerde 

Uygulanan Kurumlar 

Vergisi İstisnası 

Diğer Kanunlarda Yer Alan Kurumlar Vergisi 

İstisnaları 

208 
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4490 sayılı kanunun 12’inci maddesine göre Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen 

kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır. 

İstisnanın uygulanabilmesi için gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde 

edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin giderlerin düşülmesi suretiyle istisna 

kazancın tespiti gerekir. 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin yanı 

sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel 

giderlerin bu faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması 

suretiyle kazanç tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Dikkat!!!! Gemi ve yatların  Otel veya restoran işletmeciliğinde (yüzer otel 

veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti 

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu 

istisnalardan yararlandırılması mümkün değildir. 

1 
 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 
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Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile 

kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar için de bu 

istisnadan yararlanılabilecektir. Öte yandan, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası 

Gemi Siciline kaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı 

gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka 

bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek 

kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en az altı ay 

süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı 

aranacaktır. 

Mükelleflerin, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin 

yanı sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel giderlerin bu 

faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması suretiyle kazanç tespitinin 

yapılması gerekmektedir. 

Deniz taşımacılığında, zamana veya yüke bağlı olarak geminin tamamını veya bir 

kısmını taşıtana tahsis etmek suretiyle yük ve eşya taşıma taahhüt sözleşmeleri 

kapsamında yapılan “Time-Charter İşletmeciliği” gemi işletmeciliği faaliyeti 

kapsamında değerlendirileceğinden, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların 

kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. 

1 
 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 
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4691 sayılı Kanunun 

geçici 2 maddesi: 

Yönetici şirketlerin bu 

Kanun uygulaması 

kapsamında elde 

ettikleri kazançlar ile 

bölgede faaliyet 

gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 

münhasıran bu 

bölgedeki (1) yazılım, 

(2) tasarım ve (3) Ar-

Ge faaliyetlerinden 

elde ettikleri 

kazançları, 

31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden 

müstesnadır. 

2  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna 
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06.02.2004 Tarihinden Önce Faaliyet 

Ruhsatı Alanlar 

06.02.2004 Tarihinden Sonra Faaliyet  

Ruhsatı Alanlar 

İstisnanın 

Kapsamı 

Ruhsatta belirtilen süre ile sınırlı olmak 

üzere bölge gerçekleştirdiği 

faaliyetler(üretim, ticaret, hizmet) 

dolayısıyla elde ettikleri kazançlar  kurumlar 

vergisinden istisnadır. 

  Bu durumda sadece bölgede üretim faaliyeti 

yürüten mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin 

satışından doğan kazançları Avrupa Birliği'ne 

tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren 

vergilendirme döneminin sonuna kadar 

kurumlar vergisinden istisnadır. Bölgede ticari 

faaliyet(alım satım) ve hizmet işi ile uğraşan 

mükellefler için istisna söz konusu değildir. 
        

  

Örnek: (X) Ltd.Şti. 01.01.2004 tarihinde 

aldığı ve 15 yıl süreli faaliyet ruhsatı ile Ege 

Serbest Bölgesinde alım satım işi 

yapmaktadır. Bu durumda (X) Ltd. Şti.'nin 

Ege Serbest Bölgesinde yürüttüğü alım 

satım işinden elde ettiği kazançlar 2018 

yılına kadar (bu yıl dahil) kurumlar 

vergisinden istisnadır. 

  Örnek: (Y) Ltd. Şti. Mersin Serbest bölgesinde 

20.06.2004 tarihinde aldığı faaliyet ruhsatı ile 

üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu durumda  

(Y) Ltd. Şti.'nin bölgede imal edip sattığı 

ürünlerin satışından doğan kazançları Avrupa 

Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren 

vergilendirme döneminin sonuna kadar 

kurumlar vergisinden istisnadır.(Y) Ltd. Şti.'nin 

bölgede alım satım işi yapsaydı kazancı istisna 

olmayacaktı.  

3  Serbest Bölgelere Tanınan İstisna 
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Kur Farkı 

Vade Farkı 

Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri 

istisna kapsamında değerlendirilecektir. 

Faiz 

Aynı şekilde, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest 

bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici 

olarak serbest bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir.  

Zararlar 

Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamında olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması 

halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan 

indirilmesi mümkün olmadığı gibi ertesi yıla devredilmesi de mümkün değildir. 

Müşterek 

Giderler 

Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri 

hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderleri, merkezde ve şubede 

oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak 

dağıtılacaktır.  

Amortisman 

Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her bir işte kullanıldıkları 

gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle 

kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle 

birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 

3  Serbest Bölgelere Tanınan İstisna 
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2. BÖLÜM 

Zarar Mahsubu 
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İşlenecek Konular 

 

1. Genel Olarak Geçmiş Yıllar Zararının Mahsubu 

2. Devir ve Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubu 

3. Yurtdışı Zararların Mahsubu 
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1 Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde zararların indirilebilmesi 

için: 

– Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin zarar 

tutarları ayrı ayrı gösterilmeli, 

– Bu zararlar beş yıldan fazla nakledilmemek üzere geçmiş yıl 

beyannamelerinde yer almalı. 



UG 
216 

2 Devir ve Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubu 

2. Devir ve Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubunda ayrıca aşağıdaki şartlar 

gereklidir: 

 

 Öncelikle indirilebilecek zarar tutarı 

 Devirde (KVK Md.20/1) devralınan kurumun özsermaye tutarını 

geçmemeli, 

 Tam bölünmede(KVK Md. 20/2) ise bölünen kurumun özsermayesinin 

devralınan tutarını geçmemeli ve devralanın kıymetlerle orantılı 

olmalıdır. 

 Son beş yılın kurumlar vergisi beyannameleri kanuni süresinde verilmiş 

olmalıdır.(devralınan kurumun beyannameleri) 

 Devralınan kurumun faaliyetine, devir ve bölünmenin gerçekleştiği hesap 

döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmelidir. 

 Bu şartlar geçekleşmeden zararların mahsubu halinde, zarar mahsubu 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler zıyaa uğramış sayılır.  
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A (Devralan) 
Devir Alınan Kıymet : 2.250.000 

  ÖzSermayenin Devir Alınan Tutarı : 900.000 

  

  

C(BÖLÜNEN) 
    

  

Aktif Toplamı : 3.000.000   

Öz Sermaye : 1.200.000   

Zarar : 1.500.000   
B (Devralan) 

Devir Alınan Kıymet : 750.000 

ÖzSermayenin Devir Alınan Tutarı : 300.000 

Oran (A) : 
Devir Alınan Kıy. Top. 

Aktif Toplamı 

Oran (A) : 
2.250.000 

3.000.000 

Oran(A) : 75% 

Oran (B) : 
Devir Alınan Kıy. Top. 

Aktif Toplamı 

Oran (B) : 
750.000 

3.000.000 

Oran(B) : 25% 

Dev. Alınan Kıy.  

Orantılı Zarar Tutarı 
: Zarar X Oran  

: 1.500.000 X%75 

: 1.125.000 > 900.000 

Dev. Alınan Kıy.  

Orantılı Zarar Tutarı 
: Zarar X Oran  

: 1.500.000 X%25 

: 375.000 > 300.000 

Tam Bölünme Zarar Mahsubu- Örnek 
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Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak 
üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; 

 

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar 
dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması, 

 

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı, 

 

Halinde indirim konusu yapılır.  
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 Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup 

imkanı yoktur.  

 Söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile 

bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması zorunludur. 

 Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya 

gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup 

veya gider yazılmadan önceki tutardır. 

3 Yurt Dışı Zararların Mahsubu 
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1.  Özel hesap dönemine sahip kurumlarda süre hesabının( 5 yıl) takvim yılı yerine hesap dönemi 

itibariyle yapılması gerekir. 

2. Mahsuba konu edilecek zarar tutarının tespitinde, bilançoda gözüken tutarlar yerine yıllık 

beyanname üzerinden oluşan tutarlar (mali zarar) esas alınacaktır. Geçmiş yıl ticari bilanço 

zararları; kanuni yedekler, ihtiyatlar ve dağıtılmamış karlarla veya ortaklarca kapatılabilir. Bu 

durum beyanname üzerinden oluşan geçmiş yıl mali zararlarının mahsubuna engel değildir.( 

BAY, BAKMAZ, Vergi Dünyası S:344 Nisan 2010,s.160)  

3. 6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde  geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla 

öncelik verileceği belirtilmiştir. Kanunda buna ilişkin bir hüküm mevcut değildir.  

4. Kazanç elde edilen yıllarda mutlaka mahsup yapılması gerekmektedir. Eğer kazanç mevcut olan 

yıllarda zarar mahsubu yapılmazsa sonraki yıllarda ortaya çıkan kurum kazancından mahsup 

yapılmasına vergi idaresi izin vermemektedir. Görüş (BAY, BAKMAZ): bu durumda 

“düzeltme hükmünden yararlanılabilir.” 

5. Zararlar, önceki yıllarda ticari bilanço karından fazla olan istisnaların sonraki yıllara devretmesi 

sonu oluşabilir. Bunlar beyannamede “istisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararları” olarak 

ifade edilmektedir. 6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde  aynı yıla ilişkin zarar 

mahsubunda, istisnadan kaynaklanan zarar tutarının öncelikle mahsup edileceği 

belirtilmektedir.  

6. İlgili yılda zarar etmesine karşılık rızaen kar beyan eden mükelleflerin gerek ilgili yıldaki 

gerekse de geçmiş yıl zararlarını sonraki yılların kurum kazancından mahsup edemez: (vergi 

idaresinin görüşü) 

 

 

 

 

Zarar Mahsubu Özellikli Hususlar 



UG 
220 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Mahsubu Örnek 

Örnek: 2014 yılında faaliyete başlayan (Z) A.Ş. 2016 hesap dönemine ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari Bilanço Karı : 300.000 TL 

2. Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri bulunmamaktadır. 

3. Cari yıla ait istisnası bulunmamaktadır. 

4. Geçmiş Yıl Zararları şöyledir: 

a. 2014 Yılı Zararı: 20.000 TL. 

b. 2015 Yılı Zararı:110.000 TL. 

5. Diğer indirimleri bulunmamaktadır. 

 

 2014 hesap dönemi bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari Bilanço Karı:40.000 TL. 

2. İlaveler (K.K.E.G.):35.000 TL. 

3. Cari yıla ait istisnalar:95.000 TL. 

 

 2015 hesap dönemi bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari bilanço zararı: -125.000 TL. 

2. İlaveler (K.K.E.G.): 45.000 TL. 

3. Cari Yıla Ait İstisnalar: 30.000 TL. 

Bu bilgilere göre (Z) A.Ş. 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi şu şekilde 

düzenlenmelidir. 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Mahsubu Örnek 
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3. BÖLÜM 

Diğer İndirimler 

222 

İşlenecek Konular 

 

1. Ar-Ge İndirimi 

2. Sponsorluk Harcamaları 

3. Bağış ve Yardımlar 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10)-Beyanname 

 Diğer indirimler cari yılda 

«indirime esas tutar» 

kadar indirilebilir.  

– Ar-Ge indirimi,  

– Tasarım indirimi,  

– Yatırım indirimi,  

– Sermaye artırımında 

indirim  

dışındaki diğer 

indirimler cari yılda 

indirilememesi halinde 

sonraki yıllara devretmez, 

indirim hakkı yok olur. 

 Diğer indirimler 

beyannamede ayrıca 

gösterilmek şartıyla 

indirilebilir. 

 Diğer indirimler sırayla 

indirilir. 
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1 ARGE İndirimi 

Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

İndirimden 

yararlanılacak 

hususlar 

Ar-Ge harcaması Ar-Ge ve Tasarım harcaması 

İndirim Miktarı 
Ar-Ge harcamasının %100 oranında 

indirim 

Ar-Ge harcamasının TAMAMI + Bakanlar 

Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-

Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının bir 

önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı 

Süre Sınırı 31/12/2023 31/12/2023 

1. 6728 sayılı kanunun 58’inci maddesiyle 09.08.2016 tarihinde itibaren 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının a) bendi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

2. 6728 sayılı kanunun 60’ıncı maddesiyle 5746 sayılı Kanununa 3/A maddesi eklenmiştir. 
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Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

İndirim Tutarının 

Belirlenmesinde Ortak 

Giderler 

Doğrudan ilişkili olamayan giderlerden Ar-

Ge indirimi hesaplanmaz. 

Doğrudan ilişkili olamayan giderlerden Ar-Ge 

indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge veya tasarım 

merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira 

veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç 

olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel 

işletme giderleri üzerinden hesaplanacak 

paylar için Ar-Ge indirimi hesaplanmaz.  

İndirim Tutarının 

Belirlenmesinde 

Amortismanlar 

Münhasıran araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortismanlar ile başka faaliyetlerde de 

kullanılan makine ve teçhizat için 

hesaplanan amortismanların bu kıymetlerin 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmı 

dikkate alınabilir 

Münhasıran araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortismanlar ile başka faaliyetlerde de 

kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan 

amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde kullanıldıkları gün 

sayısına isabet eden kısmı dikkate alınabilir 

1 ARGE İndirimi 
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Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

Artan İndirim 

Tutarının Devri-

Devreden İndirim 

Tutarlarında 

Endekslenmesi 

Artan indirim tutarı yeniden değerleme 

oranında artırılarak devreder. 

  

Artan indirim tutarı yeniden değerleme 

oranında artırılarak devreder. 

  

1 ARGE İndirimi 
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1. Söz konusu harcamalar  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Kapsamında olmalı. 

 

2. Söz konusu kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı,  

profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim 

konusu yapılacaktır. 

 

 GSGM  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre futbol hariç, 

anılan Genel Müdürlükçe sevk ve idare edilen tüm spor branşları amatör, 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca sevk ve idare edilen futbol 

faaliyetlerinden Türkiye Süper Ligi ile ikinci ve üçüncü ligler profesyonel, 

daha alt düzeyde yapılan diğer futbol faaliyetleri ise amatör kabul edilmektedir.  
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2 Sponsorluk Harcamaları 
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3. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, 

 Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira 

bedelleri,  

 Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,  

 Spor malzemesi bedeli,  

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için 

yapılan ayni ve nakdi harcamalar,  

 Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,  

 Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim 

mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk 

harcaması olarak değerlendirilecektir.  

 

4. Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor 

araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal 

olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve 

benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun 

tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak 

değerlendirilecektir. 

2 Sponsorluk Harcamaları 
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5. Gerçek ve tüzel kişilerin sponsor olabilmeleri için herhangi bir şekilde vergi 
borçlarının ve sosyal güvenlik kurumlarına borçlarının bulunmaması gerekir. 

 

6. Sponsorluk harcamaları ilgili dönem kazancı yeterli bulunması halinde 
indirim konusu yapılabilir. İlgili dönem kazancın yetersizliği nedeniyle 
indirim konusu yapılamayan sponsorluk harcamaları sonraki hesap dönemine 
devretmez. 
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 1 Seri No.’lu KVGT 10.3. : Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile 

bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda 

gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların 

kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 

alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, bu bölümde yer alan 

açıklamalar çerçevesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar 

vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir. 

2 Sponsorluk Harcamaları 
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Toplam 99.500.-TL tutarındaki “sponsorluk” indirimine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Süper Ligde mücadele eden (k) Futbol  Kulübünün 2008-2009  sezonundaki teknik 

direktörünün eski kulübünden  sözleşmesi sona ermeden ayrılması nedeniyle 40.000.-TL 

tutarındaki tazminat ödemesinde bulunmuş ve bu tutarından tutarın tamamı dönem giderlerine 

aktarılmıştır. 

• 2008 yılı Pekin Olimpiyat oyunlarında mücadele eden ve derece yapan milli eskrimci 

A.CAN’a yapılan sözleşme ile nakit olarak 5.000.-TL tutarında prim ödemesinde 

bulunmuştur. Söz konusu ödeme, A.CAN’a imzalatılan makbuzla belgelendirilmiştir.  

• 1 Lig 2008-2009 sezonunda mücadele eden (L) Futbol Kulübünün 2008 yılında spor 

karşılaşmalarında giydiği formalar için toplam 50.000-TL tutarında harcamada bulunmuştur. 

Formaların kollarında mükellef kurumun ismi yer almaktadır. Yapılan harcama nedeniyle 

ödenen (50.000*0,18) 9.000.-TL  katma değer vergisi ile ilgili vergilendirme dönemlerinde 

indirim konusu yapılmış olup söz konusu tutarın yarısı olan 4.500.-TL, Aralık/2008 

vergilendirme döneminde  “İlave Edilecek KDV” olarak hesaplanan katma değer vergisine 

eklenmiştir. Bu tutar, dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmıştır. 

Ticari Bilanço Karı : 2.240.000 

K.K.E.G. : 240.000 

Kazanç ve İlaveler Toplamı 2.480.000 

Yurt Dışı İştirak Kazancı : 183.456 

Kar : 2.297.144 

Geçmiş Yıl Zararı : 2.700.000 

Sponsorluk Harcamaları : 99.500 

Mükellef kurumun 2008 takvim yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Özeti aşağıdaki gibidir. 

K.K.E.G.  arasında 99.500.-TL sponsorluk 

harcaması tutarı da bulunmaktadır. 

Sponsorluk Harcamaları-Örnek 
Denetim Kitabı Syf.28-5. Baskı 
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3 Bağış ve Yardımlar 

A  
 Kurum Kazancının %5 Oranında İndirebilecek Yardımlar 

(KVK Md-10/1-c): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,(2) il özel 

idarelerine, (3) belediyelere ve köylere, (4) Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile (5) bilimsel 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması 

gerekir. 
 

2. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan 

dernekler dışındakilere yapılan bu bağış ve yardımın 10-1/ç bendinde belirtilen 

türden(okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, huzurevi ve bakım ve 

rehabilitasyon merkezi inşası için yapılan harcamalar, bunların inşası için yapılan 

bu kuruluşlara yapılan her tür türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 

faaliyetinin devam ettirebilmeleri için  yapılan  her türlü nakdi ve ayni bağış ve 

yardımlar) bağış ve yardımlar dışında olması gerekir. 
 

3. Makbuz karşılığı olmalı, 
 

4. Bu türden bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine 

kadar olan kısmı indirilebilir. 

Kurum Kazancı = [ Ticari Bilanço Karı - ( İştirak Kazançları İstisnası+Geçmiş Yıl Zararları ) ] 
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B  
  Eğitim ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar 

(KVK Md. 10/1-ç): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, (2) il özel 

idarelerine, (3) belediyelere ve köylere yapılması gerekir. Dikkat: Bu bent 

kapsamına Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu 

yararına çalışan dernekler girmiyor. 

 

2. Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) 

kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, huzurevi ve 

bakım ve rehabilitasyon merkezi ,mülki idare amirlerinin izni ve denetimine 

tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde 

yaygın din eğitimi verilen tesislerin(1) inşası için yapılan harcamalar, (2) 

bunların inşası için bu kuruluşlara yapılan her tür türlü bağış ve yardımlar ile 

(3) mevcut tesislerin faaliyetinin devam ettirebilmeleri için  yapılan  her türlü 

nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı bu madde kapsamında indirilebilir.  

 

3 Bağış ve Yardımlar 
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C    Kültürel ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar(KVK Md.10/1-d): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,(2) il 

özel idarelerine, (3) belediyelere ve köylere, (4) Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile (5) 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve 

kuruluşlar  (Burada yine hepsi var….) tarafından yapılan veya Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca desteklenen  ya da desteklenmesi uygun görülen 

KVK‘nun 10/1-d bendinde sayılan (10 tane) iş ve çalışmalarla ilgili 

olmalıdır.  
 

2. Makbuz karşılığı olmalı, 
 

3. %100’ü indirilebilir. 

D    Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar(KVK Md.10/1-e): 

1. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınmış olmalı  

2. Başbakanlık aracılığıyla yapılmalı 

3. Makbuz karşılığında olmalı  

4. Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı 

3 Bağış ve Yardımlar 
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E  
 Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine ne Yapılan Bağış 

ve Yardımlar(KVK Md.10/1-f): 

1. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 

karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından 

indirilebilecektir.  
 

2. Anılan Dernek ve Cemiyete  yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise 

((KVK Md-10/1-c kapsamında)Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış 

ve yardımlar çerçevesinde değerlendirilecektir.  
 

3. Diğer taraftan, anılan Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya 

yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu 

yapılabilmesi mümkün değildir. 

F  
 Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar(Yüksek 

Öğretim Kanunu Md.56): 

Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve 

yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.(5904 sayılı Kanunla Değişiklik 

yapıldı.) 

3 Bağış ve Yardımlar 
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Kurum Ticari Kazancı : 150.000 

K.K.E.G. : 40.000 

Kazanç ve İlaveler Toplamı  : 190.000 

İndirim ve İstisnalar : - 

Safi Kurum Kazancı (Matrah)  : 190.000 

Hesaplanan Kur. Ver. : 38.000 

Kurum Erenköy belediyesine 75.000 TL nakit olarak bağış yapmış ve ilgili yıl gider hesabına 

kaydetmiştir. 

Mükellef kurumun 2… hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi özet bilgileri aşağıdaki gibidir.. 

Mükellef kurum 28.09.2009 tarihinde Türkiye Kızılay Derneğine 50.000.-TL makbuz karşılığı 

yardım yapmış ve söz konusu tutarın tamamını kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate almıştır. 

 

Kurum Ticari Kazancı : 150.000 

Safi Kurum Kazancı (Matrah)  : 150.000 

Hesaplanan Kur. Ver. : 30.000 

Geçici Vergi : 28.000 

Öden. Ger. Kur. Ver. : 2.000 

Yeterlilik Revizyon Sorusu Yeterlilik Revizyon sorusu 

Yeterlilik Revizyon sorusu 
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• Mükellef 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde Kırşehir’in Boztepe ilçesinde 

bulunan bir ilk öğretim okuluna 15.08.2010 tarihinde 5.000.-TL tutarında nakit ve 7.000.-TL 

tutarında genel nitelikli eğitim ve öğretim malzemesi bağışlamıştır. Bağışın tamamı için bağış 

makbuzu alınmış olup, herhangi bir karşılık talep edilmemiştir.. Mükellefin kayıtlarından, bu 

işlemi ile ilgili olarak aşağıdaki yevmiye kaydının yapıldığı anlaşılmaktadır. 

  21.09.2010   

632 Genel Yönetim Gideri 12.000 

191 İnd. KDV 970 

                     102 Bankalar  3.000 

                     100 Kasa 5.970 

                     121 Alacak Senetleri 4.000 

Açıklama : Boztepe İÖ Okuluna Bağış Yapılması 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Madde 76: Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri 

tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek 

gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir. 

2011/2 YMM Revizyon Sorusu 
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4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 

Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; 

1. İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin 

%10'unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20'sini 

aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi 

gerekmektedir.), 

2. Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş 

veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 

düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması, 

3. Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi 

beyannamesinde ayrıca gösterilmesi 

gerekmektedir. 
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Usul ve Esaslar: 

1. İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına 

kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm 

indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı 

(zararı)+kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve 

istisnalar] dikkate alınacaktır. 

2. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem 

kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi 

sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, 

izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin 

verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, indirim konusu yapılacak 

olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar 

vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden 

yararlanılabilecektir. 

3. Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim 

uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

4. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir 

hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması 

gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan 

tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil 

edilecektir. 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 
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Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (X) A.Ş.’nin 2012 yılı dönem sonu öz sermayesi 

800.000 TL olup, şirket 2012 yılında 170.000 TL kazanç elde etmiştir. Şirketin ayrıca, 

30.000 TL kanunen kabul edilmeyen gideri, istisna kapsamında 50.000 TL serbest bölge 

kazancı, 20.000 TL yatırım indirimi tutarı ve 2011 yılından 30.000 TL geçmiş yıl zararı 

bulunmaktadır.  

 

Şirket beyan edilen gelirin [170.000+30.000-50.000-30.000-20.000=100.000] %10’u 

olan 10.000 TL’yi girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon hesabına almıştır.  

Bu durumda, (X) A.Ş. beyan edilen gelirin %10’unu ve dönem sonu öz sermayesinin 

%20’sini aşmayacak şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 25/4/2013 tarihine kadar 

vereceği 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (X) 

A.Ş.’nin 2013 yılı sonuna kadar ayırmış olduğu 10.000 TL fon tutarıyla girişim 

sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım 

yapmaması halinde, indirim konusu yaptığı 10.000 TL fon tutarı nedeniyle eksik 

tahakkuk ettirilen (10.000 x %20) 2.000 TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecektir. 

 

İndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi fonu olarak 

ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar 

indirim uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz 

sermayenin %20’sini aşamayacaktır. 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 
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25/4/2013 Tarihine Kadar Verilecek 2012 

 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
A Ticari Bilanço Kârı 170.000 
B K.K.E.G. 30.000 
C=A+B Kar ve İlaveler Toplamı 200.000 
D Serbest Bölge Kazancı 50.000 
E=D Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar 

 ve İndirimler Toplamı  

50.000 

F=C-E Kar  150.000 
G Geçmiş Yıl Zararı(2011) 30.000 
H=F-G İndirime Esas Tutar 120.000 
I Girişim Sermayesi Fonu 10.000 
J Yatırım İndirimi 20.000 
K=H-(I+J) Matrah 90.000 

İzleyen Dönemde  Yapılması Gereken Fona Alma Kaydı 

01/01/2013-

25/04/2013 

570 Geçmiş Yıl Karları VEYA 590 10.000 

                 549 Özel Fonlar 10.000 

Nazım Hesapta İndirim İzlenebilir 

01/01/2013-

25/04/2013 

9… Nazım Hesaplar 10.000 

         (Diğer indirim) 

                  9…Nazım Hesaplar 10.000 

En geç 31.12.2013 tarihine kadar hisse senedi veya fon 

payı alınmalı 

..../...../2013 

118 Diğer Menkul Kıy. 10.000 

                       100 Kasa 10.000 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 
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5 
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve Kurumlara 

Verilen Hizmetler (KVK Md. 10/1-ğ) : 

15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş 

yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran 

yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 

muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, 

veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 

mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve 

denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş 

olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

İndirimden faydalanma şartları: 
 

1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde İndirim kapsamındaki 

hizmetler yer almalıdır. 

2. Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış 

olması, 

3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi 

4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 

muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında 

yararlanılması 

5. İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere 

verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dışında olması 
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İndirim Konusu Yapılacak Kazancın Tespiti : 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle 

yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si 

beyanname üzerinde kazanç yeterli olması halinde indirim konusu yapılabilecektir. Kazancın 

yetersiz olması halinde indim sonraki döneme devretmez. 

 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte 

yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının 

ayrı olarak tespit edilmesi esastır. 

 

• Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı 

hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın 

toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır. 

 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde 

müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise 

bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. 

 

• Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin 

amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 
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5 
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve Kurumlara 

Verilen Hizmetler (KVK Md. 10/1-ğ) : 



UG 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, 
bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş 
olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan 
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan 
bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı 
dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 
kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup durumlarına göre 
sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından 
yararlanabileceklerdir. 

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden 
yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Nezdinde borsada işlem 
görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan 
ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı; 

- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, 

- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan, 

ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 
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6 Sermaye Artırımında İndirim (KVK Md. 10/1-ı) : 
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İndirimin Kapsamı 

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme 

uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret 

siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları 

veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak 

karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 

 

Bu indirim uygulamasında, 

a) Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil 

edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan 

sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını, 

b) Ticari krediler faiz oranı, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 

yıllık ortalama faiz oranı olarak dikkate alınacak olan ve TCMB tarafından indirimden 

yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı 

Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve 

Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını, 
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c) Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak 

karşılanan kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde 

bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına 

ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka 

hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan 

hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya olan oranını, 

ifade etmektedir. 

 

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye 

şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi 

sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş 

sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup 

sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim 

uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir. 
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Bununla birlikte; 

-Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye 

artışları, 

-Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 

kaynaklanan 

sermaye artışları, 

-Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden 

kaynaklanan sermaye 

artışları, 

- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında 

ortaklarla ilişkili 

olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen 

sermaye artışları, 

- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin 

konulması 

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye 

artışları, 

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
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İndirim uygulaması  

Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son 

açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar 

hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum 

kazancından indirilebilecektir.  

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İndirim 

uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği 

(Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil 

edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde 

bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre 

indirim tutarı hesaplanacaktır.  

Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka hesabına yatırılması: Sermaye 

şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının 

ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından 

yararlanmaya başlayabileceklerdir. İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, 

artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı 

olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen 

yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Nakden taahhüt 

edilen sermayenin; - Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce 

şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, - Tescil tarihinden sonra şirketin banka 

hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak bu 

indirimden yararlanılabilecektir. 247 
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İndirim uygulaması  

Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma: Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi 

sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren 

başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından 

yararlanabileceklerdir. Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi 

sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate 

alınmayacaktır.  

Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin 3/8/2015 

tarihli genel kurul kararı 24/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye 

taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (BA) A.Ş. 2015 

hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ettiği 

sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap dönemlerinde de bu indirimden 

yararlanabilecektir. 
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İndirim uygulaması  

Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki dönemlere devri: 

 

Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç 

yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu 

yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen 

hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  

 

Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000 TL 

indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle indirimden 

yararlanamamıştır. (D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum 

kazancından indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen 

dönemlerde kazancın bulunması halinde, 2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar herhangi 

bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 
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İndirim uygulaması  

Sermaye azaltımı:  

Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı 

yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı 

için sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen 

aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Öte 

yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye 

azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan 

sermaye tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.  

Örnek: (E) A.Ş.’nin sermayesinin 150.000 TL artırılmasına ilişkin olarak 9/5/2016 

tarihinde genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 37.500 TL 

11/5/2016 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar, 

23/5/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri 

kalan kısmı olan 112.500 TL ise ortaklarca nakit olarak 27/6/2016 tarihinde 

şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (E) A.Ş.’nin yararlanabileceği indirim oranı 

%50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz 

oranı %10’dur. (E) A.Ş.’nin sermayesinin 120.000 TL azaltılmasına ilişkin genel 

kurul kararı 10/7/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.  
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(E) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen sermayenin 37.500 TL’lik 

kısmı için kararın tescil tarihi olan 23/5/2016 tarihi, 112.500 TL’lik kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından 

şirketin banka hesabına yatırıldığı 27/6/2016 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.  

37.500 TL için;  

İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre  

= 37.500 TL x 0,10 x 0,50 x (8/12) = 1.250 TL  

112.500 TL için;  

İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre  

= 112.500 TL x 0,10 x 0,50 x (7/12) 

= 3.281,25 TL 

(E) A.Ş. 2016 hesap döneminde (1.250 TL + 3.281,25 TL=) 4.531,25 TL’lik indirim tutarını kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve 2018 hesap dönemlerinde ise diğer şartların da 

sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak 

suretiyle söz konusu nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir. 

 

10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi için 150.000 TL’lik 

sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle 

(150.000 TL – 120.000 TL=) 30.000 TL’lik sermaye tutarı üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir. 

 

Öte yandan, (E) A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları taşıması kaydıyla, artırılan 

bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından yararlanabilecektir. 
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4. BÖLÜM 

İndirimli Kurumlar Vergisi 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Beyanname Üzerinde Gösterimi 



UG 
254 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

1 Uygulamadan Yararlanamayan Kurumlar, Faaliyetler ve Yatırımlar 

1. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, 

2. İş ortaklıkları, 

3. Taahhüt işleri, 

4. 6/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun (Yap-işlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun) ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun (Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-

işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun) kapsamında 

yapılan yatırımlar, 

5. Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar (Rödovans: maden 

ocaklarının işletmesinin kiraya verilmesi.) 

2 Tanımlar  

Yatırıma Katkı Tutarı: indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden 

vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe Karşılanacak tutarını ifade eder. 

Yatırıma Katkı Oranı: Yatırma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle 

bulunacak oranını ifade eder. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

3 Bakanlar Kuruluna Tanınan Yetkiler 

1. İlleri Gruplandırmak, 

 

2. Teşvik edilecek sektörleri belirlemek,  

 

3. Yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemek, 

 

4. Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını belirlemek, 

 

5. Her bir il grubu için kurumlar vergisi oranını indirimli uygulatmak,  

 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı (2009/15199 Sayılı B.K.K. Değiklik yapan B.K.K.) (Yürürlükten kalktı- 19. 

06.2012) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2009/15199 Sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yatırım teşvik uygulaması kapsamında illerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört bölge oluşturulmuş olup, söz konusu bölgeler 

aşağıdaki şekildedir. 

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 

I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge 

İstanbul 

Tekirdağ  

Edirne  

Kırklareli 

İzmir  

Bursa  

Eskişehir  

Bilecik 

Kocaeli  

Sakarya  

Düzce 

 Bolu  

Yalova 

Ankara 

Balıkesir  

Çanakkale 

(Bozcaada, 

Gökçeada hariç) 

Aydın  

Denizli  

Muğla 

Antalya 

Isparta 

Burdur 

Adana 

Mersin 

Konya 

Karaman 

Hatay 

Kahramanmaraş 

Osmaniye 

Kırıkkale 

Aksaray 

Niğde 

Nevşehir 

Kırşehir 

Manisa  

Afyonkarahisar  

Kütahya  

Uşak 

Kayseri 

Sivas 

Yozgat 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Samsun  

Tokat 

Çorum 

Amasya 

Gaziantep 

Adıyaman 

Kilis 

Kastamonu 

Çankırı 

Sinop 

Trabzon 

Ordu 

Giresun 

Rize 

Artvin 

Gümüşhane 

Erzurum 

Erzincan 

Bayburt 

Ağrı 

Kars 

Ardahan 

Iğdır 

Van 

Muş 

Bitlis 

Hakkari 

Malatya 

Elazığ 

Bingöl 

Tunceli 

Şanlıurfa 

Diyarbakır 

Mardin 

Batman 

Şırnak 

Siirt 

Çanakkale İli 

Bozcaada, 

Gökçeada İlçeleri 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Bakanlar Kurulu ‘nun 4 bölge için belirlemiş olduğu yatırma katkı oranları aşağıdaki şekildedir: 

Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar* 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 10 25 25 25 

II 15 40 30 40 

III 20 60 40 60 

IV 25 80 45 80 
Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda 

belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.  

Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar* 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 20 50 30 50 

II 30 60 40 60 

III 40 80 50 80 

IV 60 90 70 90 

* Bakanlar Kurulu Kararında, Büyük ölçekli yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000-TL üzerindeki  

yatırımları ifade ettiği belirtilmiştir. 

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 
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Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi veya 

gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

I 20 50 30 50 

II 30 60 40 60 

III 40 80 50 80 

IV 60 90 70 90 
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Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 15 50 25 50 

II 25 60 35 60 

III 35 80 45 80 

IV 55 90 65 90 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

31.12.2010 kadar yatırıma başlanması halinde; 

Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde 

aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.  

2011/1597 Sayılı B.K.K. Değişikli Yapan (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 
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• 2012/3305 Sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yatırım teşvik uygulaması kapsamında illerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört bölge oluşturulmuş olup, söz 
konusu bölgeler aşağıdaki şekildedir. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir 

Çanakkale (Bozcaada 

ve Gökçeada İlçeleri 

Hariç) 

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa 

      Malatya Tokat   Şırnak 

      Nevşehir Tunceli Van 

      Rize Yozgat 
Bozcaada ve 

Gökçeada İlçeleri 

      Sivas     
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı 
oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

1 10 30 20 30 
2 15 40 25 40 
3 20 50 30 50 
4 25 60 35 60 

5 30 70 40 70 
6 35 90 45 90 

Bakanlar kurulu 6 bölge için belirlemiş olduğu yatırma katkı oranları aşağıdaki şekildedir: 

Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2013 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen 

indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır 

Bölgeler 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı 
oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
1 15 50 25 50 
2 20 55 30 55 
3 25 60 35 60 
4 30 70 40 70 
5 40 80 50 80 
6 50 90 60 90 

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve 
yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. 
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– İller 4 gruba ayrılmıştır. 

– İndirimli kurumlar vergisi oranından 

yalnızca bu kapsamda yapılan 

yatırımlardan elde edilen kazançlar için 

yararlanabilecektir. Mükelleflerin bu 

kapsam dışında elde ettikleri kazançları 

normal kurumlar vergisi oranına tabi 

olacaktır. 

– İndirimli kurumlar vergisi 

uygulamasından yatırımın kısmen veya 

tamamen işletilmesine başlanan hesap 

döneminden itibaren 

yararlanılabilecektir. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamaların Vergi İndirimi Yönününden Karşılaştırılması  

 İller 6 gruba ayrılmıştır. 

 Sınırlı olarak yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli gelir veya 

kurumlar vergisi uygulama imkanı 

getirilmiştir. 

 Stratejik yatırımlar kavramı ile  ithalat 

bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlar bu B.K.K. farklı 

oranlarda teşvik edilmiştir. 

 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

yatırım döneminde de kısmen yararlanma 

imkanı getirilmiştir. Yatırım döneminde 

katkı tutarı kullandırılmasına ilişkin 

düzenleme 1/1/2013 tarihinden itibaren 

elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 6322 

S. Kanun 43/d 

2009/15199 Sayılı B.K.K. 2012/3305 Sayılı B.K.K. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamanın Esası:  

• Yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden 

vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam 

yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran  ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 

• Hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak 

ve toplam yatırıma katkı tutarının; 

– a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci 

bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci 

bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini, 

– b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini, 

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına 

indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.  

 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

Bölgeler  

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda 
Stratejik Yatırımlarda  

gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının 

1  - %50 

2 %10 %50 

3 %20 %50 

4 %30 %50 

5 %50 %50 

6 %80 %80 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamanın Esası:  

• Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 

izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın 

ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan 

tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet 

tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu 

hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden 

değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır.  

 

 

 İndirimli Oran  

Uygulanacak Kazanç 

Tutarı 

 

 

= 

 

 

Matrah  

 

 

X 

 

 

Yapılan Tevsi Yatırım Tutarının 

Dönem Sonunda Kurumun Aktifine Kayıtlı Bulunan 

Toplam Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlenmiş 

Tutarı (Devam Eden Yatırımlara Ait Tutarlar da 

Dahil)  

İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi 

döneminde başlanır. 

Kazancın ayrı bir şekilde 

tespit edilememesi halinde ; 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 
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Uygulamanın Esası:  

• Yatırıma Katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar 
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Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar 

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Bina-inşaat 

Makine 

Teçhizat ve tesisat 

Mefruşat 

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, 

Tamamlanmış yatırımlara ait harcamalar 

Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları,  

Ar-Ge ve çevre yatırımları (sadece gümrük vergisi, KDV istisnası 

ve faiz desteğinden yararlanırlar) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 
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Uygulamanın Esası:  
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

• Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel 

birime müracaat tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul 

edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, 

bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer 

yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği 

tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım 

tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon 

Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) 

harcama yapılması gerekir.  

• Yatırıma başlandığının kabulü için gereken söz konusu şart, 9.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 05/10/2016 tarihinden geçerli olmak 

üzere kaldırılmıştır. 
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• Örnek-1:2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

X AŞ. yatırım teşvik belgesi kapsamında İzmir’de 02.02.2010 tarihinde boru üretim fabrikası yapmak üzere 

yatırma başlamış olup, söz konusu fabrika için toplam 7.500.000.-TL yatırım harcaması yapılmış ve 10.11.2011 

tarihinde işletilmeye başlanmıştır. X AŞ.’nin söz konusu fabrikada üretmiş olduğu boruların satışından yıllar 

itibariyle elde etmiş olduğu kazançlar aşağıdaki gibidir: 

Yıl Kazanç Tutarı 

2011 : 500.000.-TL 

2012 : 5.000.000.-TL 

2013 : 6.500.000.-TL 

2014 : 6.000.000.-TL 

Bu durumda mükellef yatırımlarını I.Bölge yer alan İzmir İlinde gerçekleştirmiş olup,  mükellef yatırıma 

31.12.2010 tarihinden evvel başladığı için yukarıda ikinci tabloda I. Bölgeye karşılık gelen yatırıma katkı oranın 

(%20), toplam yatırım tutarı ile çarpılması sonucu 1.500.000.-TL’lık yatırıma katkı tutarının olduğu bulunur. 

Buna göre mükellefin söz konusu yatırımdan elde ettiği kazanç için indirimli kurumlar vergisi oranından 

yararlanabileceği tutar 1.500.000.-TL olacaktır.  

 

Uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranını belirlerken ise aynı tabloda I. Bölge için belirtilmiş olan 

kurumlar vergisi İndirim oranı(%50), normal kurumlar vergisi oranı(%20) ile çarpılarak Devletin vazgeçmiş 

olduğu vergi oranı %10 olarak bulunacaktır. Bu durumda bu oranın normal orandan düşülmesinden sonra kalan 

oran İndirimli Kurumlar Vergisi oranını verecektir(%10). 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Yıl Kazanç Tutarı 
İndirimli Kurumlar 

Vergisi Oranı 
Hesaplanan Vergi 

İndirimli Kurumlar Vergisi 

Uygulanmak Suretiyle 

Tahsilinden Vazgeçilen Vergi 

2011 500.000,00 10% 50.000,00 50.000,00 

2012 5.000.000,00 10% 500.000,00 500.000,00 

2013 6.500.000,00 10% 650.000,00 650.000,00 

2014 
3.000.000,00 10% 300.000,00 300.000,00 

3.000.000,00 - 600.000,00 - 

Toplam       1.500.000,00 

 2014 yılında geriye kalan 300.000,00 TL’lik kazanca, yatırma katkı tutarına ulaşıldığı için %20 oranını 

uygulanmıştır. 

 İndirim oran uygulanabilecek toplam matrah  miktarı (Yatırıma Katkı Tutarı/İndirimli Vergi 

Oranı)(1.500.000/0,10=) 15.000.000 TL’dir 

• Örnek-1: 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  



UG 

• 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi bulunan (A) A.Ş. 5 inci 

bölgede 2/3/2013 tarihinde başlamış olduğu toplam 20.000.000 TL’lik yatırımına ilişkin 

olarak 2013 yılı sonu itibariyle 10.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. 2014 

yılında da devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan (A) A.Ş. 2013 yılında 

diğer faaliyetlerinden 40.000.000 TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı %40; vergi 

indirim oranı %80) 

• Henüz işletilmeyen yatırımdan kazanç elde edilmediği için (A) A.Ş. sadece diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir. 

• Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst 

sınır: 

• - 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması                 = 10.000.000 TL 

- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %50’si      =    4.000.000 TL 

[(20.000.000 TL x %40 = 8.000.000 TL) x %50] 

 

• İndirimli K.V. oranı   : [K.V. oranı – (K.V. oranı x İndirim oranı)] 

: [%20 – (%20 x %80)] =  [%20 – %16] = %4 
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 Örnek-2 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması- 

  Sirküler Taslağındaki Örnek 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

 Örnek-2 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması- 

  Sirküler Taslağındaki Örnek (Devamı) 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç : 40.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(40.000.000 x %20 =) 
: 8.000.000 TL 

Yararlanabilecek Azami Yatırıma Katkı Tutarı : 4.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah 

(4.000.000/[%20-%4]) 
: 25.000.000 TL 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(25.000.000 x  %4=) 
: 1.000.000 TL 

Genel Orana Tabi Matrah 

(40.000.000-25.000.000=) 
: 15.000.000TL 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(15.000.000 X %20 =) 
: 3.000.000 TL 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi  

(1.000.000 +3.000.000=) 
: 4.000.000TL 
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 (X) A.Ş. 07.10.2013 tarihinde aldığı  yatırım teşvik belgesi kapsamında 5. bölgede toplam 

21.000.000 TL tutarında yatırım yapmayı planlamaktadır. (X) A.Ş. 2013 yılında yatırıma 

başlanmış olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında 4.000.000 TL yatırım gerçekleştirmiştir. 

Yatırım henüz faaliyete geçmemiş olup, kurumun 2013 yılında diğer faaliyetlerinden elde ettiği 

kazanç tutarı 7.000.000 TL’dir. (beyannamede yararlanabileceği istisna, geçmiş yıl zararı ve 

indirim hakkı bulunmadığı,  bu tutarın kurumun dönem safi kurum kazancı olduğu kabul 

edilecektir.) 

 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5. bölgede için bölgesel yatırım teşviki 

kapsamında yatırıma katkı oranı %40, kurumlar vergisi indirim oranı ise %80 olarak 

belirlenmiştir.  

 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5. bölgede için bölgesel yatırım teşviki 

kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı 

tutarının  %50 sini aşmamak üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabileceği belirtilmiştir. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı = 21.000.000 x %40 = 8.400.000 TL dir. 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır =  

1. Sınır : Gerçekleşen Yatırım Harcaması : 4.000.000 TL 

2. Sınır: Toplam yatırıma katkı tutarı X %50 = 8.400.000 X %50 = 4.200.000 TL’dir.  

 

Buna göre yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar kazançlara , yararlanılan 

yatırıma katkı tutarı 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere indirimli kurumlar vergisi 

uygulanabilecektir. 

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı : (%20 - [%20 x %80]=)  %4’dür.  

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilecek Matrah = (4.000.000/[%20-%4])= 25.000.000 TL’dir. 

Kurumun diğer faaliyetlerinden doğan matrahı bu tutarın altında olduğundan tamamına indirimli 

kurumlar vergisi oranı uygulanacaktır.   

 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 
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Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç : 7.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x %20 =) 
: 1.400.000 TL 

Yararlanabilecek Azami Yatırıma Katkı Tutarı : 4.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilecek Azami Matrah 

(4.000.000/[%20-%4]) 
: 25.000.000 TL 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x  %4=) 
: 280.000 TL 

Genel Orana Tabi Matrah : 0 TL 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 280.000 TL 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

A 
İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x %20 =) 
: 1.400.000 TL 

B 
İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x  %4=) 
: 280.000 TL 

C=A-B 
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmak Suretiyle Tahsilinden 

Vazgeçilen Vergi 
: 1.120.000 TL 

 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Sonraki Dönemlere Kalan Yatırıma Katkı 

Tutarı (4.000.000 -1.120.000=) 2.880.000 TL 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 
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5. BÖLÜM 

Vergi Mahsubu 
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İşlenecek Konular 

 

1. Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu 

2. Yıl İçinde Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin 

Mahsubu 

3. Geçici Vergi Mahsubu 



UG 

Mahsup Edilecek Vergiler-Beyanname 
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Mahsuplar 

Sıra ile Mahsup yapılır   

1)  2) 3) 
                

Yabancı Ülkelerde 

Ödenen Vergiler 

Kesinti Yoluyla 

Ödenen Vergiler 
Geçici Vergi 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

İade imkanı Yok.  

Bu vergilerin, kısmen veya 

tamamen mahsubuna imkan 

bulunmazsa, bu mahsup 

hakkı izleyen üç hesap 

dönemi sonuna kadar 

kullanılabilecektir. 

Bu kapsamda mahsup 

edilecek yurt dışında ödenen 

vergiler, hiçbir surette yurt 

dışında elde edilen 

kazançlara %20 kurumlar 

vergisi uygulanması 

bulunulacak tutardan fazla 

olamayacaktır. 

*Beyanname üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden fazla olduğu 

takdirde, bu durum vergi dairesince 

mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki 

fark, mükellefin söz konusu yazıyı 

tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl 

içinde başvurusu halinde kendisine 

iade olunur. Bir yıl içinde 

başvurmayan mükelleflerin bu 

farktan doğan alacakları düşer 

*Tahakkuk ettirilmiş, ancak 

ödenmemiş  geçici verginin 

yıllık beyanname  üzerinden 

hesaplanan gelir veya 

kurumlar  vergisinden mahsup 

edilmesi mümkün değildir. 

Mahsup işleminin 

yapılabilmesi için geçici 

verginin ödenmiş olması 

şarttır. 
* Beyanname üzerinden 

hesaplanan gelir veya kurumlar 

vergisinden fazla olması halinde, 

mahsup edilemeyen tutar 

mükellefin diğer vergi borçlarına 

mahsup edilir. 
* Diğer vergi borçları yoksa 

veya az ise nakden iade söz 

konusudur. 
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1. Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal 

ettirilmeli. 

 

2. Yurt dışında yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların 

genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanacaktır. 

 

3. Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum 

kazancının oluşmaması nedeniyle, Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt 

dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen 

mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi 

sonuna kadar kullanılabilecektir. 

 

4. Yurt dışı kazançlar üzerinden ödenip Türkiye’de tarh olunacak vergilerden mahsup 

edilebilecek yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, hiçbir 

surette yurt dışında elde edilen kazançlara %20 kurumlar vergisi oranının 

uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır. 

 
 

 

Yurt dışında elde edilen brüt kazanç : 100.000 

Yurt dışında bu kazanç üzerinden ödenen vergi miktarı : 25.000 

Mahsup edilebilecek kısım (100.000 x%20=) : 20.000 

Mahsup edilemeyecek yurt dışında ödenen vergi tutarı : 5.000 

1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 
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5. Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup 
edilmesi istendiğinde, Türkiye’deki vergi matrahına dahil edilen yurt dışı kazanç 
tutarının bu vergileri de içerecek şekilde brütleştirilmiş olması gerekmektedir. 

 

6. Diğer yandan, yurt dışında elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmiş 
olması halinde, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerin yurt içinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. 

 

7. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin uygulandığı hallerde, kontrol edilen 
yabancı kurumun ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, söz konusu 
kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilebilecektir. 

 

8. Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk 
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı 
nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı 
ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir. 

 

9. Yurt dışında ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu mümkündür 
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1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 
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10. Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının en az %25’ine 
sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye’de ödenecek 
kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan 
kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet 
eden kısmı mahsup edilebilecektir.  

Tebliğdeki Örnek: (A) Kurumunun sermayesine %30 oranında iştirak ettiği yurt dışındaki (C) 
Kurumundan elde ettiği iştirak kazancına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 
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İştirak oranı  : 30% 

Yabancı ülkedeki kurumlar vergisi oranı  : 10% 

Yabancı ülkede dağıtılan kâr paylarına uygulanan vergi kesintisi oranı : 20% 

(C) Kurumunun toplam kurum kazancı : 1.000.000,00 TL 

(C) Kurumunun yabancı ülkede ödediği kurumlar vergisi (%10) : 100.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği iştirak kazancı (brüt) : 300.000,00 TL 

Yabancı ülkede ödenen kurumlar vergisinden (A) Kurumunun elde ettiği iştirak 

kazancına isabet eden tutar (300.000 x %10) 
: 30.000,00  TL 

(A) Kurumunun elde ettiği vergi sonrası kâr payı : 270.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği kâr payından dağıtım aşamasında  

yurt dışında kesilen vergi (270.000 x %20) 
: 54.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği net kâr payı tutarı : 216.000,00 TL 

Bu durumda, (A) Kurumu, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmemiş (C) Kurumundan elde ettiği net 

216.000.- YTL’yi, brüt tutarıyla (300.000.- YTL) kurum kazancına ekleyecek, bu kazanç üzerinden yurt dışında 

ödenen [(100.000 x %30) + 54.000=] 84.000.- YTL’nin (300.000 x %20=) 60.000.- YTL’ye kadar olan kısmını, 

bu kazanç üzerinden Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilecektir. 60.000.- YTL’nin 

üzerinde kalan 24.000.- YTL’lik yurt dışında ödenen vergi tutarının mahsup imkanı bulunmamaktadır. 

1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 
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1. Kurumlar Vergisi Kanununun 34. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede 

gösterilen kazançlardan, Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasına 
ve 30. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre,  kaynağında kesilmiş olan vergiler 

beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 

 Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil 
edilen kazanca ilişkin olması gerekir. 

 

2. Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarına göre yapılan vergi kesintilerinin bir kısmı, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. 
maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulduğundan, beyannameye dahil kazançlar 
üzerinden bu hüküm uyarınca kesilen vergilerin de hesaplanan kurumlar vergisinden 
mahsup edilmesi mümkündür. (KVK Geçici Md.1/2) 

– Ancak, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları 
kapsamında vergi kesintisi yapılması halinde, kesinti suretiyle ödenen verginin, işlemden 
doğan kazancın tabi olduğu vergi kesintisiyle çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan 
kısmı, yıllık kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir.(GVK Geçici Md.67/7). 

 

3. Dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisi yoluyla alınan ve kurumlar vergisi 
beyannamesine dahil edilmesi ihtiyari kılınan kazançları için beyanname verilmesi halinde, 
bu kazançlar üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden, evvelce kesinti yoluyla alınan 
vergiler genel hükümler çerçevesinde mahsup edilebilecektir. 
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4. Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, fonların ve yatırım 

ortaklıklarının Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı istisna 

kazançları üzerinden fon bünyesinde kesilen vergiler, söz konusu fon ve ortaklıkların katılma 

belgeleri ile hisse senetlerinden kâr payı alan kurumlar tarafından, aldıkları kâr payının 

içerdiği vergi kesintisi miktarı ile sınırlı olmak üzere hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 

edilebilecektir. 
 

5. Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 

30 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye’deki 

beyannameye dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden 

mahsup edilebilecektir. Ancak, söz konusu mahsup edilecek verginin, kontrol edilen yabancı 

kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aşmaması 

gerekmektedir. 
 

6. Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelir üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş 

vergiler varsa bu vergilerin, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarlarından mahsubu 

mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, ilgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen 

geçici verginin sadece ödenen kısmı, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 
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7. 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği geçici verginin ve kesinti yoluyla ödenen 
vergilerin mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
 

8. Fon ve yatırım ortaklıkları, istisna kazançların elde edilmesi sırasında, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 15 inci maddesi veya Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 
maddesi uyarınca, gelirleri üzerinden kesilen vergileri, öncelikle kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edeceklerdir. Fon ve 
ortaklıklar, bu mahsup işleminden sonra (kurumlar vergisi beyannamesinde matrah 
oluşmaması nedeniyle) mahsup edilemeyen kesinti tutarlarını, Kanunun 15 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinin 
beyan edildiği muhtasar beyanname üzerinden mahsup edebileceklerdir. Ancak, söz 
konusu vergi mahsubunun yapılabilmesi için kesilen vergilerin vergi kesintisi 
yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olması şarttır.(KVK Md.34/8). 
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3 Geçici Verginin Mahsubu (GVK Mükerrer Md. 120) 

1. Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil 

edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup 

edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu 

mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep 

edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. 

2. 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği geçici verginin vergilerin mahsubuna ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektedir 

2 
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• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer 
alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi 
gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

• Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 301 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. 

• Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik 

şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabileceklerdir. 

• Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 
olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu 
şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 
ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu 
şartın ihlali sayılmaz.), 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 
itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların 
kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme 
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 
1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 
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Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 
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• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu 

madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

• Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, 

indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden 

yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır 

ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

• Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergileri ifade eder. 
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Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 

Örnek: (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2018 tarihinde vermiş 

olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 2.400.000.-TL kurumlar vergisi 

hesaplanmıştır. 

 

2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde 

vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içerisinde ödemiş olan (A) A.Ş., 

2/5/2017 tarihinde Aralık 2015 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla 

beyanname vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi 

içinde ödemiştir. 

 

Diğer Bilgiler: 

• (A) A.Ş.’nin yurt dışı kazancı üzerinden ödediği  250.000 TL kurumlar vergisi 

benzeri vergi bulunmaktadır. Yurt dışında elde edilen brüt kazanç tutarının Türk 

Lirası karşılığı 1.000.000 TL olup, tamamı Türkiye'de genel sonuç hesaplarına 

intikal ettirilmiştir. 

• (A) A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde kurumlar vergisi kanunun 15’inci maddesi 

kapsamında kesinti suretiyle ödediği 300.000 TL vergi bulunmaktadır. 

• (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin ödediği 2.200.000 TL geçici vergi 

bulunmaktadır. 
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III. KISIM 

Vergi Güvenlik Müesseseleri 

286 

İşlenecek Konular 

 

1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

2. Örtülü Sermaye 

3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı 
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KVK Md.7: Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı 

ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 

50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, 

dağıtılsın veya dağıtılmasın maddede belirtilen  şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, 

Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: 

 

 Kontrol edilen yabancı kurum kavramı; tam mükellef gerçek kişi ve kurumların 

doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya 

oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt 

dışı iştirakleri ifade etmektedir. 

 

 Maddede sözü edilen “doğrudan veya dolaylı” ve “ayrı ayrı ya da birlikte” ifadeleri 

ile yurt dışındaki iştirakin ortaklık paylarının grup şirketleri veya gerçek kişiler 

arasında paylaştırılıp, maddede belirtilen kontrol oranının altında kalınarak kapsam 

dışına çıkılması engellenmektedir. 

 

 Yurt dışı iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının tespitinde, kontrol 

oranı olarak ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek 

oran dikkate alınacaktır. 
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1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 
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Kontrol Oranının Tespiti 
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Kontrol Oranının Tespiti 
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1. İştirakin toplam gayrisafî hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı 

sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya 

serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet 

satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması. 

 

 

 

2.  Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve 

kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. 

 

 

 

 

3. Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafî hasılatının 100.000 YTL 

karşılığı yabancı parayı geçmesi. 

İzmir 
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Vergilendirme İçin Belirlenen Şartlar 

Vergi Yükü = 
Top. Vergi 

< %10 
Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 

Pasif Nitelikli Gelirler 
≥ %25 

Toplam Gayri Safi Hasılat 

1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 
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 Madde kapsamına giren kontrol edilen yabancı kurumların Türkiye’de vergiye tabi 

tutulacak kazancı, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten istisnalar düşülmeden 

önceki, vergi öncesi kurum kazançları olacaktır. 
 

 Kontrol edilen yabancı kurum şartlarının gerçekleşmesi halinde yurt dışında kurulu 

iştirakin elde etmiş olduğu kâr, söz konusu iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı 

içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların kurumlar vergisi 

matrahlarına (ve geçici vergi dönemleri itibarıyla da geçici vergi matrahlarına) 

hisseleri oranında dahil edilecektir. (Hesap döneminin kapandığı ayda iştirak oranı 

değişmiş ise bu oran dikkate alınmalıdır) 
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Kazancın Tespiti ve Vergilendirme Dönemi 

İştirakin Yurt Dışında Ödediği Vergilerin Mahsubu 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesine göre, yurt dışındaki iştirakin 

bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol 

edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. 

1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 
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Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı- Örnek-1 

Faaliyetle Orantılı Aktif İşletme Faaliyetlerinden Elde 

Edilen Gayri Safi Hasılat 
225.000,00 

Pasif Nitelikli Gayri Safi Hasılat  (%25) + 75.000,00 

Toplam Gayri Safi Hasılat     300.000,00 

Giderler   -  100.000,00 

Ticari Bilanço Karı 200.000,00 

K.K.E.G. + 10.000,00 

Kar ve İlaveler Toplamı     210.000,00 

İstisna (-) 30.000,00 

Geçmiş Yıl Zararı (-) - 40.000,00 

Matrah     140.000,00 

Kurumlar Vergisi (%10) (140.000,00 x%10=) 14.000,00 

Dağıtılabilir Kazanç (200.000,00-[40.000+14.000]=) 146.000,00 

Vergi Yükü %8,75 

Toplam Gayri Safi Hasılat 300.000,00 

Giderler - 100.000,00 

Ticari Bilanço Karı 200.000,00 

Geçmiş Yıl Zararı - 40.000,00 

KEYK Kazancı (Vergi Öncesi Dağıtılabilir Kazanç ) 160.000,00 

Tam mükellef kurumun payı (%50) 80.000,00 

= 
Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 

Pasif Nitelikli Gelirler 
≥ %25 

Toplam Gayri Safi Hasılat 

KVK Md 33/2 göre yurt dışındaki 

iştirakin bulunduğu ülkede ödemiş 

olduğu (14.000/2=) 7.000,00 TL vergi 

kontrol edilen yabancı kurumun 

Türkiye’de vergilendirilecek kazancı 

üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup edilebilecektir.  

Örnek: Türkiye’de tam mükellef (X) A.Ş. Romanya’da kurulu bulunan Z Ltd. Şti’nin 

sermayesine % 50 oranında iştirak etmiştir. Romanya’da kurumlar vergisi oranı % 

10’dir.  2013 yılına ilişkin Z kurumunun verileri aşağıdaki gibidir.   
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Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı- Örnek-2 
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• “(1) Kurumların, ortaklarından veya (1)ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya 
(2)dolaylı olarak temin ederek (3)işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için 
örtülü sermaye sayılır.  

1.  Ortaklarla ilişkili kişi: ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 ortağı bulunduğu 

veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına sahip olduğu kurumları ya da doğrudan veya 

dolaylı olarak ortakların veya ortakla ilişkili bu kurumların sermayesine, oy veya kar payı hakkına 

sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder. 

2.  Borcun, ortak veya ortakla ilişkili kişiden ancak üçüncü kişi üzerinden dolaylı olarak temin 

edilmesi durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolaylı olarak temin edilen 

borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul 

edilmesine engel teşkil etmemektedir. 

3. Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu borcu işletme veya yatırım 

harcamalarında kullanması gerekmektedir. Bu borcun aynı şartlarla diğer başka bir kuruma 

aktarılması halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu 

borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluşmayacaktır.  

4. Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her bir 

borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. Yabancı para üzerinden alınan 

borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun 

ödenmeyen tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş 

tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 
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2 Örtülü Sermaye 
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Ortakla İlişkili Kişi 
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• 5. Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya 

çıkan borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış olsa da bu borç tutarları örtülü sermayenin 

varlığının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu süreleri aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan 

borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye 

tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul 

edilecektir. (Vade farklarına bak) 

• 6. Alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye 

hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp 

ödenen istihkak bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak 

dikkate alınması söz konusu değildir.  

• 7.  Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar: (KVK Md.12/6) 

– Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında 

üçüncü kişilerden yaptıkları borçlanmalar (Kurumun kasasında veya bankada bulunan yerli veya 

yabancı paralar ile her an nakde çevrilebilen çekler, altın, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut 

İdaresince çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar dışındaki her türlü 

teminat gayrinakdi teminat olarak değerlendirilecektir.) 

– kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından 

ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı 

borçlanmalar  

– Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar 

– 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 

sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren 

finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili 

olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar 
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• 8. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, 

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gider 

olarak yazılması mümkün değildir. ( TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı 

gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir sermaye olarak kabul 

edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate 

alınması söz konusu değildir. Borç alan açısından)  

 

• 9.  Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan 

tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse 

borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. 

– Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, (tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak 

düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde), taraf olan 

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için 

örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olması şarttır. 

 

Neden kur farkı hariç? 
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BORÇ VERENİN 

Tam Mükellef Kurum Olması 
Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan Veya 

Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması 

*Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, 

faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet 

eden kısımlar kâr payı geliri olarak dikkate 

alınacak ve şartların varlığı halinde iştirak 

kazançları istisnası olarak vergiden istisna 

edilecek; kur farkı gelirlerinden örtülü 

sermayeye isabet eden herhangi bir tutar var 

ise bu gelirler de vergiye tabi kazancın 

tespitinde dikkate alınmayacak; YTL’nin 

değer kazanması sonucu örtülü olarak 

konulmuş sermayeye isabet eden bir kur 

farkı giderinin mevcut bulunması halinde 

de bu gider vergiye tabi kazancın tespitinde 

dikkate alınmayacaktır.  

*Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler borç veren nezdinde, 

örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı olarak kabul edilecektir. Bu şekilde 

dağıtılmış kâr payı, net kâr payı tutarı olarak dikkate alınacak ve 

brüte tamamlanarak belirlenen oranlarda vergi kesintisine tabi 

tutulacaktır. Örtülü sermayeye isabet eden kur farkı giderlerinin 

kâr payı olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla vergi kesintisine tabi 

tutulması söz konusu değildir. 

*Ayrıca, mükellefler, örtülü sermaye uygulaması nedeniyle 

kullandıkları borçların örtülü sermayeye isabet eden tutarına ilişkin 

faizleri giderleştirmemeleri ve tahakkuk eden bu faiz tutarlarını 

ödememeleri halinde, tahakkuk eden ancak ödenmemiş olan bu 

tutarların henüz dağıtılmış bir kâr payı olarak değerlendirilmesi 

mümkün olamayacağından, kâr payı stopajına tabi tutulması da 

söz konusu olmayacaktır. Anılan faiz tutarlarının ödenmesi halinde 

ise kâr payının dağıtıldığı kabul edilecektir  

*Borç verenin dar mükellef kurum olması halinde düzeltme 

öncesinde verdiği borca ilişkin elde ettiği düşünülen alacak faizi 

nedeniyle KVK Md 30/1-ça göre yapılan vergi tevkifatı, düzeltme 

neticesine göre kar payından yapılması gereken vergi kesintisine 

mahsup edilecektir.  
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10. Bankaların borç vermesi ve alması halinde örtülü sermaye kapsamındaki durumu:  

 

B
A

N
K

A
L

A
R

 

Borç Alması 

 

Ortaklarından veya Ortaklarıyla 

 İlişkili Kişilerden 

Örtülü Sermaye Sayılmaz 

KVK Md. 12/6-c 

B
A

N
K

A
L

A
R

 

Ortak veya ortakla İlişkili Kişi Sayıldığı  

Borç Vermesi 

 

1- Finansal Kiralama 

Şirketlerine,  

2- Finansman ve 

Faktoring Şirketlerine,  

3- İpotek Finansman 

Kuruluşlarına 

Örtülü Sermaye Sayılmaz 

KVK Md. 12/6-ç 

 

Diğer Kurumlara  

Örtülü Sermaye Sayılır. 

Ana faaliyet konusuna 

uygun faaliyet göstermesi 

halinde % 50 oranında 

dikkate alınır. 

KVK Md. 12/2 
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• 11. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Örtülü Sermayenin değerlendirilmesi: 

Burada KDVK açısından Örtülü sermaye sayılan kısmın kar payı olarak mı(KDV’nin 

konusuna girmez- BMVD özelge :09.06.2008) değerlendirileceği, yoksa finansman 

temininden elde edilen faiz geliri mi(KDV’nin konusuna girer) olarak dikkate alınması 

tartışmalıdır. KDV diğer kanunlardan bağımsız bir kanun oluşu nedeniyle finansman temini 

olarak dikkate alınması bizce daha mantıklı… 

 Finansman Temininden elde edilen FAİZ (Bu faize ilişkin kur farkları 

dahil) 

Faiz Geliri Elde Eden 
Banka, banker veya sigorta 

Şirketleri 
Diğerleri 

KDV Konusu  KDV'nin konusuna girer KDV'nin konusuna girer 

İstisna İstisnadır.(KDVK Md.17/4-e) İstisna yok 

Örtülü Sermaye Olarak 

Değerlendirilen Faiz 

Kısmı İçin KDV 

KDV'nin konusuna girer, 

ANCAK istisnadır. BSMV'ye 

tabidir. 

KDV'nin konusuna girer. İstisna Yok. Örtülü 

Sermayeyi kullanan kurum ödediği KDV'ni 

İNDİREMEZ. GİDER DE YAZAMAZ. 

(KDV Md.30/d) 

Örtülü Sermaye Olarak 

Değerlendirilmeyen Faiz 

Kısmı İçin KDV 

KDV'nin konusuna girer, 

ANCAK istisnadır. BSMV'ye 

tabidir. 

KDV'nin konusuna girer. İstisna Yok. Örtülü 

Sermayeyi kullanan kurum ödediği KDV'ni 

İNDİREBİLİR. 
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Örnek : (A) A.Ş.’nin 2006 hesap dönemi başındaki öz sermayesi 200.000.- TL’dir. 

Şirketin ortak ve ortakla ilişkili kişi sayılanlardan aldığı kredi ve borçların tutarları ve 

vadeleri şöyledir. 

• Şirketin ortağı tam mükellef (B) gerçek kişisinden 1 Kasım 2005 tarihinde alınan 

300.000.- TL, 31 Aralık 2006 tarihinde geri ödenmiştir. 

• Şirketin ortağı dar mükellef (Y) Kurumundan 10 Mart 2006 tarihinde bir yıl vadeli 

200.000  ABD Doları kredi alınmıştır. Bu kredi 10 Mart 2007  tarihinde geri 

ödenmiştir. (Borcun alındığı tarihteki kur 1 ABD Doları =1,35.- TL) 

• Şirketin iştiraki durumunda bulunan Türkiye’de kurulu (C) Bankasından ise 1 

Temmuz 2006 tarihinde, 2 yıl vadeli 400.000 ABD Doları tutarında kredi alınmıştır. 

(Borcun alındığı tarihteki kur 1 ABD Doları =1,40.- TL) 

 
1 Temmuz 2006 tarihine kadar yapmış olduğu borçlanmalar, şirketin öz sermayesinin 

üç katını aşmadığından örtülü sermaye uygulamasına ilişkin olarak yapılacak bir işlem 

bulunmamaktadır. Ancak, bu tarihten sonra Ortak (C) Bankasından alınan kredi 

nedeniyle, 31 Aralık 2006 tarihine (Ortak (B)’ye olan borcun ödendiği tarihe) kadar 

olan süre içinde, öz sermayenin üç katını aşan borçlanmanın örtülü sermaye olarak 

dikkate alınması ve bu tutara ilişkin olarak giderleştirilen faiz ve kur farklarının reddi 

gerekmektedir 

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 
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• Bu veriler doğrultusunda, örtülü sermayenin kullanıldığı altı aylık (1 Temmuz 2006 - 31 

Aralık 2006) sürede, kredi sözleşmelerine göre tespit edilen faiz oranı üzerinden tahakkuk 

ettirilen faiz giderleri ve kur farkı giderleri aşağıdaki gibidir. (31 Aralık 2006 tarihindeki 

Dolar Kuru; 1 ABD Doları = 1,45.- TL’dir.) 

Kredi Veren 

 Ortak 
Kredi Tutarı 

Kredi Tutarı  

(TL karşılığı) 

Kur Farkı  

(TL) 
Faiz (TL)  

Toplam  

(TL) 

                      

(B) Tam Mükellef 

 Gerçek Kişi 
300.000 TL 300.000 0 36.000 36.000 

                      

(Y) Dar  

Mükellef Kurum  

200.000  

ABD Doları 
270.000 10.000* 24.000 34.000 

                      

                      

(C) Bankası  

(Tam Mükellef) 

400.000/2 

 ABD Doları 
560.000/2 20.000/2** 80.000/2 100.000/2 

                      

Genel Toplam 850.000 20.000 100.000 120.000 

*Kur farkı, 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki kur artışı ile borç tutarının çarpımıdır. 

(0,05x200.000=) 10.000 TL 

**Borcun bir bankadan temin edildiği varsayıldığından, bir önceki dipnotta yapılan açıklamalar doğrultusunda 

hesaplanan kur farkının yarısı dikkate alınmıştır. 

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 
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• Örtülü Sermayenin Hesabında Dikkate Alınacak Toplam Borç Tutarı; 

• [300.000 + 270.000 + (560.000 / 2)] = 850.000.- TL olacaktır. 

• Şirketin öz sermayesinin üç katı 600.000.- TL olduğundan, örtülü sermaye tutarı 

(850.000-600.000=) 250.000.- TL olacaktır. 

• Ortakların her birine isabet eden örtülü sermaye tutarı ise şu formülle bulunacaktır. 

Her Bir Ortağa İsabet 

 Eden Örtülü Sermaye Tutarı 
= 

Ortağın Verdiği Borç Para 

x 
Örtülü Sermaye 

 Tutarı Ör. Ser. Hes. Dikkate Alınacak 

 Toplam Borç Tutarı 

(B)’ye isabet eden ÖS........ [(300.000 / 850.000) x 250.000] =  88.235,29.- TL 

(Y)’ye isabet eden ÖS........ [(270.000 / 850.000) x 250.000] =  79.411,77.- TL 

(C)’ye isabet eden ÖS........ [(280.000 / 850.000) x 250.000] =  82.352,94.- TL 

Toplam Örtülü Sermaye Tutarı.................................................... =    250.000,00.- TL  

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 
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(A) A.Ş. tarafından 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında kullanılan 

250.000.- TL tutarındaki örtülü sermaye nedeniyle kanunen kabul edilmeyen gider 

(KKEG) sayılacak kur farkı ve faiz gideri tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Kur farkı gideri....... :  [(250.000/850.000) x   20.000]       =   5.882,35.- TL 

Faiz tutarı................ : [(250.000/850.000) x 100.000]       = 29.411,77.- TL 

TOPLAM................ :  [(250.000/850.000) x 120.000]       = 35.294,12.- TL 

 

(A) A.Ş.’nin örtülü sermaye sayılan 250.000.- TL’lik örtülü sermaye niteliğindeki 

borcuna isabet eden finansman gideri toplamı 35.294,11.- TL’dir. Bu tutar, (A) A.Ş. 

tarafından KKEG olarak dikkate alınacaktır. 

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 
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(1) (B) Gerçek kişi : 

• (B) Gerçek kişisi tarafından verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen 

88.235,29.- TL’lik tutarına ilişkin kâr payı (faiz) geliri  

[(88.235,29 / 300.000) x 36.000 =] 10.588,24-TL  olacaktır. 
 

• Bu tutar (B) gerçek kişisine dağıtılmış net kâr payı sayılacak ve brüte tamamlanmak 

(10.588,24 /(1-0,15=12.456,75 )suretiyle vergi kesintisi matrahı ve tutarı 

bulunacaktır: 

Kâr Payı Stopajı [(12.456,75 x %15)]   =  1.868,51.- YTL 
 

(2) Dar Mükellef (Y) : 

• Dar mükellef (Y) kurumu tarafından verilen kredinin örtülü sermaye olarak kabul 

edilen 79.411,77.- TL’lik tutarına ilişkin; 

 

– Kur farkı geliri          [(79.411,77 / 270.000) x 10.000] =  2.941,18.- TL 

Kâr payı (Faiz) geliri [(79.411,77 / 270.000) x 24.000] = 7.058,82.- TL 

Toplam ..........................................................................= 10.000,00.-TL 

 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 
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• Dar mükellef (Y) kurumuna dağıtılmış sayılan kâr payı tutarı 7.058,82.- TL brüte 

tamamlanarak vergi kesintisi matrahı ve vergi kesintisi tutarı bulunacaktır. Söz 

konusu kâr payı (faiz) tutarının dar mükellef kuruma ödenmesi sırasında Kurumlar 

Vergisi Kanununun 30. maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmış olması halinde, 

söz konusu vergi kesintisi tutarı mahsup edilebilecektir. Kur farkı geliri ise dar 

mükellef kurum için Türkiye’de vergilendirilecek bir kazanç unsuru 

sayılmayacaktır. 

 

• Hesaplanan Kâr Payı Stopajı.. (8.304,49 x %15).... =  1.245,67.- TL 

• Mahsup edilecek Stopaj... (7.058,82 x %10)..........=   705,88.- TL (Alacak faizi 

Stopajı KVK Md.30 yapılmışsa) 

• Ödenecek Vergi ........................................................ =     539,79.- TL 

 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 
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(3) (C) Bankası : 

• (C) Bankası tarafından verilen kredinin örtülü sermaye niteliğindeki 82.352,94.-TL 

tutarına ilişkin; 

– Kur farkı geliri ............. (82.352,94 / 280.000 x 10.000) =         2.941,17.- TL 

– Kâr payı (Faiz) geliri... (82.352,94 / 280.000 x 40.000) =         11.764,71.- TL 

– Toplam ........................................................................... =         14.705,88.- TL 

 

• (C) Bankasına dağıtılmış sayılan kâr payı tutarı, vergi kesintisine tabi olmayacak ve 

tam mükellef kurum için iştirak kazancı sayılacaktır. Kur farkı geliri ise 

vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır. 

 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 
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1. TFYÖKD ile ilgili 2007/12888 No’lu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan tanımlar: 

– Transfer fiyatlandırması: İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya 

bedeli ifade eder. 

– Geleneksel işlem yöntemleri: Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı 

yöntemlerini ifade eder. 

– İşleme dayalı kâr yöntemleri: Kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemlerini ifade eder. 

– Peşin fiyatlandırma anlaşması: İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya 

bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşılarak 

belirlenebilecek olup, bu anlaşma peşin fiyatlandırma anlaşması olarak adlandırılır. Peşin fiyatlandırma anlaşması, 

ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak 

yöntemin mükellef ile İdare tarafından anlaşılarak belirlenmesini ifade eder.  Bu şekilde mükellef ile İdare arasında 

belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 

– Kontrol altındaki işlem: Birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri ifade eder. 

– Kontrol dışı işlem: Birbirleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan kişiler arasındaki işlemleri ifade eder. 

– İç emsal: Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder. 

– Dış emsal: İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da 

bedeli ifade eder. 

– Karşılaştırılabilirlik analizi: Kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade 

etmekte olup, işlemler arasında maddi bir farklılık yoksa ya da var olan farklılıkların düzeltimlerle giderilmesi 

mümkünse, kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlem karşılaştırılabilir nitelikte kabul edilir. 

– İşlev analizi: Kontrol dışı işlemler ile kontrol altındaki işlemlerin karşılaştırılmasında, üstlenilen riskler ve kullanılan 

varlıklara göre tarafların gerçekleştirdikleri işlevleri esas alarak yapılan analizleri ifade eder. 

– İşlem düzeltimi: Kontrol dışı işlemler ile kontrol altındaki işlemlerin karşılaştırılmasında, söz konusu işlemler 

arasındaki farklılıklar karşılaştırma konusu unsurlar üzerinde maddi etkide bulunuyorsa, karşılaştırmanın güvenilir 

sonuçlar verebilmesi amacıyla bu farklılıkların giderilmesi için yapılan işlemleri ifade eder. 
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• 2. İlişkili Kişi: 

 1 
 

Kurumların kendi ortakları 
 

2 
 

Kurumların veya ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum 
 

3 

 

İdaresi, denetimi ve sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu 

altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar  
 

4 
 

Ortakların eşleri,  
 

5 

 

Ortak veya eşlerinin üstsoy veya altsoyu, üçüncü dereceye dahil yansoy hısımları veya kayın hısımları  

 
 

6 

 

Kazancın elde edildiği vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı 

düzeyde vergileme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususlarının göz önüne alınması suretiyle 

bakanlar kurulunca ilan edilen ülkelerde bulunan kişilerle yapılan tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış 

sayılır. 
 

6728 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen cümleler; Yürürlük 09.08.2016) İlişkinin 

doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı 

kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı 

aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı 

hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar 

topluca dikkate alınır. 
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• 3. Emsallere Uygunluk İlkesi: ilişkili kişilerle yapılan mal ve 

hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedellerin, 

aralarında böyle bir ilişki olmaması durumunda oluşacak fiyat 

veya bedellere uygun olmasını ifade eder.  
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4. Kurumların İlişkili Kişilerle Yaptığı İşlemlerde Uygulayacağı Fiyat ve Bedellerin 

Tespitinden Kullanılacak Yöntemler: 

1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış 

fiyatını, karşılaştırabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında 

herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbiriyle yaptıkları işlemlere 

uygulayacakları piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.(KVK Md. 

13/4-a).                          

2. Maliyet Artı Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetinin 

makul bir brüt kar oranı kadar artırılmak suretiyle hesaplanmasını ifade eder.. (KVK 

Md. 13/4-b). 

3. Yeniden Satış Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 

aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satışında 

halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanmasını ifade 

eder (KVK Md. 13/4-c). 

4. İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 

arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme 

dayalı net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. (KVK Md. 13/4-ç).  

Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa 

mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir 

(KVK Md. 13/4-d).  
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• 5. Hazine Zararı: Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya 

daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki 

işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması 

şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere  uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi 

gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 
 

– Öncelikle hazine zararının olup olmadığına bakılmalı, bu tespit yapılmadan ne örtülü 

olarak dağıtılan kazançtan ne dağıtılan kar payından ne de iştirak kazancı istisnasından 

bahsedilemez. 

– Her iki kurumun kar etmesi bu beyanların düşük bedelli satışa isabet eden farkı aşması 

halinde hazine zararı yoktur diyebilmek için örtülü kazanç dağıtımına konu tutarın 

tamamen bir kurumda gelir unsuru taşımaktayken diğer kurumda mutlak olarak gider 

unsuru taşıması halinde mümkündür. KKEG, ATIK niteliğinde olması, dönem sonu 

stoklarında yer alması gibi durumlarda mutlak gider unsuru taşımadığı hallerde her iki 

kurumunda kar beyanı bulunsa bile hazine zararı oluşacaktır. 

– Transfer fiyatlandırması uygulamasında aktarılan örtülü kazancın  kar payı sayılması 

iştirak kazancı istisnası uygulanmasından faydalanılacağı anlamına gelmez. İstisna 

uygulaması beyanname üzerinden ticari bilanço karından düşülerek yapılmaktadır. 

Bunun nedeni ise kurum tarafından elde edilen kar payının gelir hesaplarına 

yansıtılarak dönem matrahına eklenmesidir.( BAYRAM, Vergi Dünyası, 

S:339,Kasım 2009) 
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• ÖRNEK: Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun 

fiyatı/bedeli 100.000.-TL olan bir emtiayı/taşınmaz malı/hizmeti 50.000.-TL tutara satmıştır. 

• Her iki kurumun 2008 yılı kurum beyanları aşağıdaki gibidir. 

HAZİNE ZARARI ÖRNEK (BAYRAM, Vergi Dünyası, S:339,Kasım 2009)  

2008 YILI K.V. BEYAN X Aş Y Aş 

Kurumlar Vergisi Matrahı  100.000.-TL  100.000.-TL  

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 20.000.-TL 20.000.-TL 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK Matrah K.Vergisi Matrah K.Vergisi 

A B=(Ax%20) C D=(Cx%20) E=B+D 

100.000 TL 20.000 TL 100.000 TL 20.000 TL 40.000 TL 

Örnek 1- Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 100.000.-

TL olan bir hizmet karşılığında 50.000.-TL tutar üzerinden fatura düzenlemiştir. Söz konusu tutar Y 

AŞ'de genel yönetim giderleri hesabına aktarılarak tamamı sonuç hesaplarına yansıtılmıştır. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI Matrah A 
K. Vergisi 

B=(Ax%20) 
Matrah C 

K.Vergisi 

D=(Cx%20) 

Örnek 1 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Hizmet Satışı (Karşı 
kurumda mutlak gider niteliği 
taşıması) 

150.000 

TL 
30.000 TL 50.000 TL 10.000 TL 40.000 TL YOK 

Hazine Zararı -Örnek 

315 



UG 

Örnek 2-Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 

100.000.-TL olan bir emtiayı 50.000.-TL bedelle satmıştır. Söz konusu emtia YAŞ'de stok 

hesaplarına yansıtılmış ve tamamen miktar ve tutar olarak dönem sonu stoklarında yer almaktadır. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 2 
Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Emtia Satışı (Dönem 
sonu stoklarda yer alması) 

150.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 20.000 TL 50.000 TL VAR 

 Örnek3- Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 

100.000.-TL olan bir hizmet karşılığında 50.000.-TL tutar üzerinden fatura düzenlemiştir. Söz 

konusu tutar Y AŞ'de genel yönetim giderleri hesabına aktarılarak tamamı sonuç hesaplarına 

yansıtılmıştır. Ancak söz konusu tutar kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olduğundan 

daha sonra dönem matrahına eklenmiştir. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 3 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Hizmet veya Emtia 
Satışı (Karşı kurumda KKEG 
niteliği taşıması) 

150.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 20.000 TL 50.000 TL VAR 

Hazine Zararı -Örnek 

316 



UG 

Örnek 4-Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 

100.000.-TL olan bir makineyi 50.000.-TL tutara satmıştır. Y AŞ söz konusu tutarı ilgili aktif 

hesaba kaydetmiş ve üzerinden (%10) 5.000.-TL amortisman ayrılarak gider hesaplarına 

yansıtmıştır. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 4 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedellerle ATİK Satışı (Karşı 
kurumda aktifleştirilerek 
amortismana tabi tutulması) 

150.000 TL 30.000 TL 95.000 TL 19.000 TL 49.000 TL VAR 

Örnek 5-Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 

100.000.-TL olan binayı 50.000.-TL tutara satmıştır. YAŞ tarafından söz konusu tutar ilgili aktif 

hesaba kaydedilmiş ancak amortisman uygulamasına konu edilmemiştir. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 5 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Bina Satışı (Karşı 
kurumda amortisman 
ayrılmaması) 

150.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 20.000 TL 50.000 TL VAR 

Hazine Zararı -Örnek 
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Örnek 6-Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne borç para vermiş bu finansman 

hizmeti karşılığı emsallere uygun faiz oranlan üzerinden hesaplanması gereken toplam faiz tutan 

100.000.-TL iken bu finansman hizmeti karşılığında 50.000.-TL tutarında fatura düzenlenmiştir. Y 

AŞ nezdinde ise ilgili borçlanmalar özsermayenin negatif olması nedeniyle örtülü sermaye 

kapsamında değerlendirilmiş, ödenen faiz toplamının tamamı KKEG olarak dönem matrahına 

eklenmiştir. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 6 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Borç Para 
Kullandırılması (Karşı 
kurumda örtülü sermaye 
kapsamında değerlendirilmesi) 

150.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 20.000 TL 50.000 TL VAR 

Örnek 7- Tam mükellef X Aş 2008 yılında ilişkili olduğu Y Aş'ne emsallere uygun bedeli 

100.000.-TL olan bir hizmeti için 50.000.-TL tutar üzerinden fatura düzenlemiştir. Y AŞ'de ise 

ödenen tutarın bir kısmı (4/5) gelecek dönemleri ilgilendirdiğinden 1/5'lik kısmı dönem 

giderlerine yansıtılmış kalan tutar gelecek yıllara ait giderler hesabına kaydedilmiştir. 

İşlemin Mahiyeti 

XAŞ YAŞ TOPLAM 

TAHAKKUK 

E=B+D 

HAZİNE 

ZARARI 
Matrah  

A 

K. Vergisi 

B=(Ax%20) 

Matrah 

C 

K.Vergisi  

D=(Cx%20) 

Örnek 7 

Emsalinden Düşük Fiyat veya 
Bedelle Hizmet Satışı (Karşı 
kurumda kısmen gelecek 
yıllara ait gider kapsamında 
değerlendirilmesi) 

150.000 TL 30.000 TL 90.000 TL 18.000 TL 48.000 TL VAR 

Hazine Zararı -Örnek 
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Örnek (x) A.Ş.’nin, ortağı Bay (A)’ya 01.01.2012 tarihinde 420.000 TL borç verdiği kurumun 2012 yılı yasal 

defterlerinden tespit edilmiştir. Söz konusu borç verme işlemi ve geri ödemeye ilişkin olarak kurumun 131 

No.’lu Ortaklardan Alacaklar Hesabının alacak ve borç kayıtları aşağıdaki gibidir.  Kurumun  verdiği borçla 

ilgili faiz tahakkuku yapmadığı tespit edilmiştir. Kurum yıl içinde aldığı borçlar için  2012 yılında ortalama 

%10 faiz tahakkuku yapıldığı tespit edilmiştir. 

131 No.'lu Ortaklardan Alacaklar Hesabı 

Tarih Borç Alacak 

01.01.2012 420.000,00   

10.01.2012   20.000,00 

30.01.2012   20.000,00 

15.02.2012   20.000,00 

05.05.2012   20.000,00 

30.06.2012   20.000,00 

30.07.2012   50.000,00 

15.08.2012   50.000,00 

30.09.2012   50.000,00 

31.10.2012   50.000,00 

15.11.2012   50.000,00 

25.11.2012   50.000,00 

30.12.2012   20.000,00 

TOPLAM  420.000,00 420.000,00 

Faizsiz Para Kullandırılması- T.F.Y.Ö.K.D 
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Adat Hesaplama  

Tarih Borç Alacak 
Bakiye Gün Sayısı Faiz Oranı Faiz Tutarı 

a b c D=a*b*c/365 

01.01.2012 420.000,00 0,00 420.000,00 9 0,1 1.035,62 

10.01.2012 0,00 20.000,00 400.000,00 20 0,1 2.191,78 

30.01.2012 0,00 20.000,00 380.000,00 16 0,1 1.665,75 

15.02.2012 0,00 20.000,00 360.000,00 80 0,1 7.890,41 

05.05.2012 0,00 20.000,00 340.000,00 56 0,1 5.216,44 

30.06.2012 0,00 20.000,00 320.000,00 30 0,1 2.630,14 

30.07.2012 0,00 50.000,00 270.000,00 16 0,1 1.183,56 

15.08.2012 0,00 50.000,00 220.000,00 46 0,1 2.772,60 

30.09.2012 0,00 50.000,00 170.000,00 31 0,1 1.443,84 

31.10.2012 0,00 50.000,00 120.000,00 15 0,1 493,15 

15.11.2012 0,00 50.000,00 70.000,00 10 0,1 191,78 

25.11.2012 0,00 50.000,00 20.000,00 35 0,1 191,78 

30.12.2012 0,00 20.000,00 0,00 0 0,1 0,00 

TOPLAM   420.000,00       26.906,85 

26.906,85 TL net dağıtılan kurum kazancı kabul edilerek brüte tamamlanması gerekir. Brüt 

Kazanç=[(26.906,85x100)/85]= 31.655,12 TL’dir. Bu kazancın (26.906,85) Ticari Bilanço karına eklenerek 

Kurumlar vergisine tabi tutulması gerekir. Ayrıca kurumdan 4.748,27 TL kar dağıtımına bağlı gelir stopaj 

vergisi aranacaktır. Diğer taraftan ortak Bay  (A)’nın elde ettiği kar payı geliri GVK 22/2. maddesine göre 

yarısı istisna edildikten sonra kalan tutar için GVK 86/1-c hükmüne bakılarak beyan edilip edilmeyeceği 

kararlaştırılacak ve kar payını beyan etmesi gerektiği takdirde kendisinden yapılan kesintinin tamamını 

ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edebilecektir. 

 

Faizsiz Para Kullandırılması- T.F.Y.Ö.K.D 
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IV. BÖLÜM 

DEĞERLEME HÜKÜMLERİ 
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3. KİTAP 
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DEĞERLEMENİN TANIMI (Madde 258)  

• Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespitidir. 

• Gelir ve kurumlar vergileri gibi kazanç ve irat üzerinden alınan vergilerde, 

iktisadi kıymetlere ait değerler, vergi matrahını doğrudan etkiler. Özellikle, 

bizim ülkemizde olduğu gibi (GVK Md. 38, KVK Md. 6) kazancın tespitini 

özsermaye mukayesesine bağlayan sistemlerde vergi matrahı, dönem sonu 

ve dönem başında işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleri esas 

alınmak suretiyle tespit edilir. Muhasebe ve işletmecilik yönünden iktisadi 

kıymetlerin değişik ölçülerle değerlenmesi mümkündür. Ancak, bunlar 

vergi uygulaması bakımından dikkate alınması mümkün değildir 

•  Değerleme günü genellikle bilanço günü olan 31 aralıktır. Ancak bilanço 

günü olarak tanımlanan özel hesap dönemi ve geçici vergi dönemlerinde de 

değerleme yapılması gerekmektedir.  

•  Değerleme, doğrudan vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili bir işlem 

olduğu için kanunda değerleme ölçüleri ve hangi iktisadi kıymetin hangi 

ölçüyle değerleneceği açık olarak belirlenmiş olup, bu konuda mükelleflere 

inisiyatif kullanma ve tercihte bulunma hakkı tanınmamıştır. 
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DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  (Madde 261) 

1. Maliyet Bedeli (Md.262) 

2. Borsa Rayici (Md. 263) 

3. Tasarruf Değeri (Md. 264) 

4. Mukayyet Değer (Md. 265) 

5. İtibari Değer ( Md. 266) 

6. Vergi Değeri (Md. 268) 

7. Rayiç Bedel (Mük. md. 266) 

8. Emsal Bedeli ve Ücreti (Md. 267) 

 

NOT: 261. Maddede sayılmayan, ancak değerleme ölçüsü olarak VUK ve 
diğer Kanunlarda yer alan diğer değerleme ölçüleri ise; 

- Alış Bedeli (279. ve 280. Md.),  

- Enflasyon Düzeltmesi (Mük.298 Md. )  

- Alış Emsal Bedeli. (Geç. 4. Mad.) 

- Emsal Kira Bedeli (GVK 74 Md.) 

- Ortalama Perakende Fiyat (GVK 63 Md) 

- Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri (VUK Mük.290 Md.) 
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MALİYET BEDELİ (Madde 262) 

İktisadi bir kıymetin  

 

 

 

 

 

 

 

Müteferri (Bağlı) Diğer Giderler: Bir harcamanın bağlı gider 

olarak iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi için yapılan giderin 

sabit kıymetin satın alma bedeline veya iktisadi kıymetin değerini 

artırıcı giderine bağlı olarak yapılması ve ödeme yapılmadan 

iktisadi kıymetin elde edilememesi gerekmektedir 
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MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENEN İKTİSADİ 

KIYMETLER 

Gayrimenkuller (VUK Md. 269) 

Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı 
(VUK Md.269), 

Tesisat ve makineler (VUK Md. 269), 

Gemiler ve diğer taşıtlar(VUK Md. 269), 

Gayri maddi haklar(VUK Md. 269), 

Demirbaş eşya, alet, edevat, mefruşat (VUK Md. 
273),  

Emtia (VUK Md. 274 - 275), 

Zirai mahsuller (VUK Md. 276), 

Hayvanlar (VUK Md. 277).  

 

 

326 



UG 

BORSA RAYİCİ  (Madde 263) 

• Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse 

ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin 

değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki 

muameleler sonucu oluşan ortalama değerlerini ifade eder.  

 

• Fiyatlarda bariz kararsızlık görülen hallerde, son işlem 

günü yerine değerlemeye rastlayan son 30 gün içindeki 

ortalama rayici belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.(VUK Md. 263) 

 

327 



UG 

BORSA RAYİCİ İLE DEĞERLENEN İKTİSADİ 

KIYMETLER  

Yabancı paralar, yabancı para ile olan senetli 

ve senetsiz alacak ve borçlar (VUK Md. 280), 

Devlet tahvili ve Hazine bonosu (VUK Md. 

279) 

Değerleme ölçüsü, Vergi Usul Kanunu’nda 

belirtilmemiş olan veya belirtilse bile bu ölçü 

ile değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi 

kıymetlerden (bina ve arazi dışında) borsa 

rayici bulunanlar(VUKMd.289) 
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TASARRUF DEĞERİ (Madde 264)  

• Tasarruf değeri bir iktisadi kıymetin değerleme 

gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir. 

 

Tasarruf Değeri ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

Mevduat ve kredi sözleşmelerine müstenit 

alacaklar 

Reeskonta tabi tutulan alacaklar 

Şüpheli ticari alacaklar 
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MUKAYYET DEĞER  (Madde 265)  

• İktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında (defterde) 
gösterilen hesap değeridir.  

 

Mukayyet değer ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

 Senetsiz alacak ve borçlar  

 Aktifleştirilmiş ilk tesis ve taazzuv giderleri  ve 
Peştamallıklar, 

 Aktif geçici hesap kıymetleri, 
– Gelecek yıllar için peşin ödenen giderler, 

– Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş hasılat (gelir 
tahakkukları), 

 Pasif geçici hesap kıymetleri, 
–  Gelecek yıllar için peşin tahsil edilmiş hasılat, 

–  Tahakkuk eden ancak ödenmemiş giderler (gider tahakkukları), 

 Karşılıklar, 
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İTİBARİ DEĞER – NOMİNAL DEĞER  

(Madde 266) 

Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan 

değerdir. 

 

İtibari değerle değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır : 

 Kasa mevcudu (yabancı para borsa rayici ile değerlenir.) 

(VUK Md. 284) 

 Bedelsiz iktisap edilen hisse senetleri(VUK Md. 284) 

 Eshamlı şirketlerle, KİT'lerin çıkardıkları tahviller (VUK 

Md. 286).  
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RAYİÇ BEDEL (Mük. Md. 266) 

• Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme 

günüdeki normal alım satım bedelidir.  

 

• Rayiç bedel, vergi değeri açısından önemli 

olup emlak vergisinde bina ve arazi için rayiç 

bedel esas alınmaktadır. 
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EMSAL BEDELİ (Madde 267) 
Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak 
tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması 
halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.  

 

Emsal bedel, sırası ile 3 esasa göre belirlenir: 
 Birinci sıra (Ortalama fiyat esası) 

 İkinci sıra (Maliyet bedeli esası) 

 Üçüncü sıra (Takdir esası) 

 

Yukarıda açıklanan esaslara bağlı kalmaksızın mahkemelerce iktisadi 
kıymetler için resen biçilen değerler de emsal bedel yerine geçecektir. 

 

Diğer taraftan, ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının 
bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tespit 
edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunacaktır. 
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Ortalama Fiyat Esası (1) 

Aynı cins ve nevideki malların değerlemesinde 
kullanılan ortalama fiyat esası; değerlemenin 
yapılacağı ayda veya önceki ayda yahut bir daha 
önceki ayda yapılan satışların bedelinin esas alındığı 
bir emsal bedel değerleme yöntemidir.  

Ortalama fiyat esasının uygulanabilmesi için 
değerlemesi yapılacak malın; 

– Misli mal olması(ölçülebilen, sayılabilen mal) 

– Değerlemenin yapılacağı ayda veya bir önceki ayda ya 
da daha önceki ayda satılan mallardan olması,  

– Satılan mal miktarının değerlenecek mal miktarının 
%25’ inden az olmaması gerekir. 
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Ortalama Fiyat Esası (2) 

10 adet televizyonun değerlemesinde eylül ayında yapılan satışa ilişkin 
emsal bedel esas alınacak ve ortalama birim fiyat (6.750/3=) 2.250 
TL’den 10 adet televizyonun emsal bedeli (2.250 x10=) 22.500 TL 
olacaktır. Eğer Eylül ayı satışı 2 adet olsaydı, Ekim ayı ve Kasım ayı 
satış miktarları da (10 adet x%25=) 2,5 adetten az olduğu için  ikinci 
sıra olan maliyet bedeli esasına geçilmesi gerekecekti. 
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Örnek: Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan işletmenin sahibi, Kasım ayında 10 

adet televizyonu akrabalarına bedelsiz dağıtarak işletmesinden çekmiştir. 

İşletmenin Eylül, Ekim, Kasım aylarında televizyon  satışlarına ilişkin bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM Satış Miktarı Toplam Satış 

Hasılatı  

Eylül 3 6.750 TL 

Ekim 1 2.500 TL 

Kasım 2 4.000 TL 
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Maliyet Bedeli Esası 
İlk sıradaki yöntem kullanılamıyorsa ve emsal bedeli 
belirlenecek malın maliyet bedeli biliniyor veya 
çıkarılması mümkün ise, maliyet bedeline  

– toptan satışlarda % 5  

– perakende satışlarda % 10  

ilave etmek suretiyle emsal bedeli hesaplanır. 

 

Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan 
ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 
ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere 
satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra 
satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek 
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde 
bunlara yapılan teslimler de perakende teslim 
sayılır.(2007/13033 sayılı BKK) 
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Takdir Esası 

• Ortalama fiyat veya maliyet bedeli esaslarına 

göre emsal bedeli belirlenemeyen iktisadi 

kıymetlerin ilgililerin müracaatı üzerine takdir 

komisyonunca bedellerinin takdir edilmesidir.  

 

• İktisadi kıymetlerin bedeli takdir 

komisyonunca belirlenirken malın maliyet 

bedeli, yıpranma dereceleri ve muadil malların 

piyasa kıymetleri dikkate alınır.  
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EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ 

KIYMETLER 

 Satış bedeli maliyet bedelinden % 10 ve daha düşük olan mallar 
(maliyet bedeli esası hariç) (VUK Md.274), 

 Zirai işletmelerdeki hayvanlarda Maliyet bedelinin tespit 
edilemediği hallerde, (VUK, Md. 277), 

 Kıymeti düşen mallar (VUK, Md. 278), 

 İşletme sahiplerince işletmeden çekilen ayni değerler veya işin terki 
halinde işletmeden çekilen kıymetler (GVK, Md. 41/1) 

 Hizmet erbabına sağlanan menfaatler (GVK, Md.63) 

 Maliyet ve kayıtlı değeri bilinmeyen ayni bağışlar (KVK Md.10, 
GVK  Md.89) 

 Tasfiye halinde, ortaklara verilen ayni tasfiye bedelleri (KVK, Md. 
17) 

 Bedeli bilinmemesi ya da bedelin paradan başka bir değer olması, 
bedelin emsaline nazaran açık şekilde düşük olduğu hallerde 
(KDVK, Md.27/1, ve 27/2). 
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VERGİ DEĞERİ (Madde 268) 

• VUK’un 268. maddesine göre vergi değeri bina ve arazinin emlak vergisi 

kanunun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir.  

 

• Vergi değeri ölçüsü işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlenmesinde 

maliyet bedeli bilinmeyen bina ve arazinin değerlenmesinde kullanılır. 
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ALIŞ BEDELİ 
İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi karşılığında ödenen veya borçlanılan 

bedeldir. Alış bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

 

- Hisse senetleri 

- Fon portföyünün en az yüzde 51’ Türkiye’de kurulu şirketlerin hisse 

senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri 

- Kar zarar ortaklığı belgeleri 
 

Söz konusu menkul kıymetlerin döviz cinsinden borçlanılarak ya da kredi ile 

alınması durumunda ortaya çıkan kur farkı, faiz, komisyon vb. masraflar alış 

bedeline dahil edilmez, tahakkuk ettikleri dönemde gider kaydedilir. 



UG 

ALIŞ EMSAL BEDELİ (Geçici Md.4) 

• VUK’un geçici 4. maddesinde uyarınca ilk defa bilanço esasında gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefiyetine girecek olanlar açılış bilançolarını ve 

envanterlerini düzenlerken maliyet bedeli ile değerlenmesi icap eden 

kıymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa, bizzat kendilerince belirlenecek alış 

emsal bedelini değerlemede esas almak zorundadırlar. Vergi incelemesi 

neticesinde alış emsal bedelini fazla tespit edildiğinin anlaşılması halinde 

mükellef hakkında vergi ziyaı veya usulsüzlük cezaları uygulanmayacaktır. 
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ORTALAMA PERAKENDE FİYATI 

• Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama 

perakende fiyatlarına göre değerlenir. 

 KİRA ÖDEMELERİNİN BUGÜNKÜ DEĞERİ 

• Finansal kiralama işlemlerinde kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, 
kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan 
bugünkü değerlerinin toplamıdır. 
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İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL KIYMETLERDE 

DEĞERLEME 

1. Gayrimenkullerin değerlemesi 

2. Demirbaş eşyanın değerlemesi 

3. Emtia değerlemesi 

4. Zirai Mahsullerin değerlemesi 

5. Menkul kıymetlerin değerlemesi 

6. Yabancı paraların değerlemesi 

7. Alacak ve borçların değerlemesi 

8. İlk tesis ve taazzuv gideri ile peştamallıkların değerlemesi 

9. Aktif ve pasif geçici kıymetlerin değerlemesi 

10. Kasa mevcudunun değerlemesi 

11. İhraç edilen tahvillerin değerlemesi 

12. Karşılıkların değerlemesi 

13. Özel hallerde değerleme 

14. Finansal kiralama işlemlerinde değerleme 
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GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ 

• Medeni Kanunun 704. maddesi göre gayrimenkuller: arazi, 

tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli 

haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden 

oluşur.  

 

• VUK’un 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil 

bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Bu 

kanuna göre aşağıda yazılı kıymetler de gayrimenkuller gibi 

değerlenir : 

– Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı,  

– tesisat ve makinalar, 

– gemiler ve taşıtlar,  

– gayrimaddi haklar,  
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GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (1) 

VUK’un 270. maddesine göre gayrimenkullerin maliyet bedeline dahil 
edilmesi zorunlu giderler: 

- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, 

- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın 
tesviyesinden doğan giderler.  

 

Maliyet bedeline dahil edilmesi ya da doğrudan gider yazılmaları 
ihtiyari giderler:  

- Noter giderleri,  

- Mahkeme giderleri,  

- Kıymet taktirine ilişkin giderler,  

- Komisyon giderleri  

- Tellaliye giderleri  

- Emlak alım  vergisi (Tapu harcı) ve  

- Özel tüketim vergileri. 
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GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (2) 

Bu giderler arasında gider yazılması ya da maliyete eklenmesi ihtiyari olan 

30.000 TL tutarındaki ÖTV bulunmaktadır. Ayrıca ithalde alının KDV’nin 

indirim konusu yapılması mümkündür. ÖTV’nin gider yazılması halinde 

maliyet bedeli (250.000 + 25.000 +10.000+3.000=) 288.000 TL’dir. ÖTV’nin 

maliyet bedeline eklenmesi tercih edildiğinde ise maliyet bedeli 318.000 

TL’dir. 
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Örnek: Mükellef kurum 2013 hesap döneminde ithal ettiği ikinci el makine 

için ilgili hesap döneminde şu harcamaları yapmıştır.  

Makine bedeli: 250.000,  

İthalde alınan gümrük vergisi: 25.000,  

İthalde Alınan KDV: 45.000,  

ÖTV: 30.000  

Nakliye Gideri: 10.000,  

Montaj gideri: 3.000  
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GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (3) 
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Örnek: İşletme, yönetim binası olarak kullanmak üzere 01.01.2011 tarihinde 

1.000.000.-TL tutarında bir bina satın almıştır. Söz konusu binanın devrine 

ilişkin olarak notere 1.000-TL, tapu işlemlerini takip eden komisyoncuya ise 

2.000.-TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu binanın ihtiyaçlara cevap 

veremeyeceği anlaşılmış olup, 10.09.2011 tarihinde yıkılıp ihtiyaçlara uygun 

bir bina yapılmasına karar verilmiştir. Binanın yıkımına ilişkin  2011 yılında 

200.000.-TL ödenmiş, yeni bina ise 31.10.2013 tarihinde tamamlanmış olup, 

inşaatla ilgili 2011 yılında 50.000 TL, 2012 Yılında 350.000 TL ve 2013 

yılında 400.000 TL harcama yapılmıştır. 

Eski binanın maliyet bedeli : 1.000.000 Zorunlu 

Noter masrafı : 1.000 İhtiyari 

Tapu harcı : 2.000 İhtiyari 

Yıkım masrafı : 200.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2011 : 50.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2012 : 350.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2013 : 400.000 Zorunlu 

Noter ve tapu harcını 

gider yazılması tercih 

edilmesi halinde maliyet 

bedeli 2.000.000 TL’dir. 

Aksi durumda maliyet 

bedeli 2.003.000 TL 

olacaktır. 
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Örneğe İlişkin Muhasebe Kayıtları 
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1) Eski Binanın Alış Kaydı 

01/01/2011 

252 BİNALAR 1.000.000 

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 3.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 180.540 

102 BANKALAR 1.183540 

2) Eski Binanın Maliyetinin Yapılacak Yatırıma Alınması 

10/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 1.000.000 

252 BİNALAR 1.000.000 

3) Yıkım masraflarına ilişkin kayıt 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 200.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 36.000 

102 BANKALAR 236.000 

4) 2011 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 50.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 9.000 

102 BANKALAR 59.000 

5) 2012 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 350.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 63.000 

102 BANKALAR 413.000 

6) 2013 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 400.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000 

102 BANKALAR 472.000 

7) Yapılmakta Olan Yatırımların Binalar Hesabına Aktarılması 

31/10/2013 

252 BİNALAR 2.000.000 

258 YAPIL. OLAN YATIR. 2.000.000 
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GAYRİMENKUL ALIMINDA KULLANILAN 

KREDİLERİN KUR FARKLARININ DEĞERLEMESİ (1) 

• 163 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde gayrimenkullerin 
alımında kullanılan kredilerle ilgili faiz ve kur farklarından 
gayrimenkulün aktifleştirildiği hesap dönemi sonuna kadar 
olan gayrimenkulün maliyetine eklenmesi; aktifleştirildiği 
dönemden sonraki dönemleri ait olanları ise ilgili 
bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması veya 
maliyete eklenmesinin ihtiyari olduğu verilmiştir. 

 

• 334 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde ise lehe oluşan kur 
farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin 
sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, 
aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise 
kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten 
düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekeceği, 
ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak 
kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam 
edileceği belirtilmiştir. 
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GAYRİMENKUL ALIMINDA KULLANILAN 

KREDİLERİN KUR FARKLARININ DEĞERLEMESİ (2) 

Sonraki dönemlere ilişkin faizlerin gider yazılması ya da maliyete eklenmesi ihtiyaridir. 
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Örnek: İşletme 100.000 TL Banka Kredisi  çekerek, işletmenin yeni fabrikasında 

üretimde kullanılmak üzere 2016 yılında  bir adet makine almıştır. Bu alımla ilgili 

5.000.-TL nakliye gideri ödenmiştir. Söz konusu krediye ilişkin banka dönem sonuna 

kadar 10.000 TL faiz tahakkuk ettirmiştir. Nakliye gideri ve bütün işlemlerin KDV’si 

peşin ödenmiştir. 

Makinenin iktisap bedeli : 100.000 

2016 yılı için tahakkuk eden faiz : 10.000 

Nakliye gideri : +  5.000 

Maliyet Bedeli : 115.000 

Örnek: İşletme yeni fabrikasında üretimde kullanılmak üzere 50.000 € değerinde bir 

adet makineyi borçlanarak 2016 yılında ithal etmiştir. Bu alımla ilgili 6.000.-TL 

gümrük vergisi ve KDV peşin ödenmiştir. Alım tarihinde kur: 1€=2,5 TL’dir. Dönem 

sonunda kur: 1€=2,6 TL ya da 1€=2,4 TL olması durumları değerlendirildiğinde: 

Makinenin iktisap bedeli 

 (50.000€ x2,5=) 
: 125.000 

Gümrük vergisi : 6.000 

2016 Kur farkı (50.000€ x[2,6-2,5]) : +  5.000 

Maliyet Bedeli : 136.000 

Makinenin iktisap bedeli 

 (50.000€ x2,5=) 
: 125.000 

Gümrük vergisi : 6.000 

2016 Kur farkı (50.000€ x[2,4-2,5]) : +  -5.000 

Maliyet Bedeli : 126.000 



UG 

İNŞA VE İMAL EDİLEN GAYRİMENKULLER 

(Madde 271) 

Gayrimenkullerin işletmede imal ve inşa edilmesi halinde bunlar 

için yapılan inşa-imalat giderleri satın alma bedeli yerine 

geçmektedir. Binanın maliyet bedeli arsası için ödenen bedelle 

birlikte binanın meydana getirilmesi için yapılan 

harcamalardan oluşacaktır.  
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GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (1) 
 VUK’un 272’nci maddesine göre gayrimenkullerin ve elektrik üretim ve 

dağıtım varlıkları ile ilgili yapılan normal tamir, bakım ve temizleme giderleri 

dışında gayrimenkullerin veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını (1) 

genişleten ve (2) iktisadi kıymetini devamlı artırmak maksadıyla yapılan 

giderler gayrimenkullerin veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

maliyetine eklenir. 

 Yine gayrimenkullerin kullanım (3) ömrünü uzatıcı harcamalarda 

gayrimenkullerin maliyetine eklenir. 

• İktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin 

kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi 

için yapılan giderler değer artırıcı giderler sayılır ve amortisman süreleri 

iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenir 

• İktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında beklenen ömrünü uzatmak 

amacıyla yapılan giderler, aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi 

kıymet için belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulur. 

• İktisadi kıymet için yapılan normal bakım, onarım ve temizlik gibi 

giderler ise maliyet olarak kabul edilmeyip doğrudan gider olarak 

yazılması gerekmektedir.  
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Maliyet Artırıcı Harcamaların İtfası 

A B 

Harcamanın Niteliği 

Harcama Yapılan 

Gayrimenkulün Faydali 

Ömrü Henüz Bitmemişse 

Harcama Yapılan 

Gayrimenkulün Faydali Ömrü 

Bitmişse 

1 

Değer Artırıcı ve 

Genişletici 

Harcama 

Gayrimenkulün kalan faydalı 

ömrüne göre harcama itfa 

edilir. 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 

2 
Ömür Uzatıcı 

Harcama 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 
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Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi 
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GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (2) 

İktisap Yılındaki Kamyonun Maliyet Bedeli : 200.000 

Birikmiş Amortisman : - 80.000 

Kamyonun Net Defter Değeri : 120.000 

Değer Artırıcı Harcama : 90.000 
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Örnek: İşletme 2013 yılında 200.000 TL maliyet bedeli olan bir adet kamyon almıştır. 

Kamyonun faydalı ömrü 5 yıl olup, işletme normal amortisman usulüne göre 2013 ve 

2014 yıllarında toplam 80.000 TL amortisman ayırmıştır. 2015 yılında kamyona yeni 

karasör satın alan işletme, karasör için 90.000 TL ödeme yapmıştır. İşletmenin kamyon 

için 2015 yılında ayıracağı amortisman tutarını şu şekilde hesaplanacaktır. 

2015 Yılında Kamyonun Kendisi İçin Ayrılacak 

Amortisman (200.000 x 1/5=) 
: 40.000 

2015 Yılında Karasör İçin Ayrılacak Amortisman 

(90.000 x 1/[5-2] =) 
: + 30.000 

Toplam 2015 Yılında Ayrılacak Amortisman : 70.000 

…2015 

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD 70.000 

257 BİRİKMİŞ AMOR. 70.000 

257.01 KAMYON              40.000 

257.02 KARASÖR              30.000 



UG 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (3) 

353 

Örnek: İşletme 2013 yılında 200.000 TL maliyet bedeli olan bir adet kamyon almıştır. 

Kamyonun faydalı ömrü 5 yıl olup, işletme normal amortisman usulüne göre 2013 ve 

2014 yıllarında toplam 80.000 TL amortisman ayırmıştır. 2015 yılında kamyonun 

motorunu yenilemiş, motorun yenilenmesi için 180.000 TL ödeme yapmıştır. 

İşletmenin kamyon için 2015 yılında ayıracağı amortisman tutarını şu şekilde 

hesaplanacaktır. 

İktisap Yılındaki Kamyonun Maliyet Bedeli : 200.000 

Birikmiş Amortisman : - 80.000 

Kamyonun Net Defter Değeri : 120.000 

Ömür Uzatıcı Harcama : 180.000 

2015 Yılında Kamyon Kendisi İçin Ayrılacak 

Amortisman (200.000 x 1/5=) 
: 40.000 

2015 Yılında Motor İçin Ayrılacak Amortisman 

(180.000 x 1/5 =) 
: + 36.000 

Toplam 2015 Yılında Ayrılacak Amortisman : 76.000 

…2015 

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD 76.000 

257 BİRİKMİŞ AMOR. 76.000 

257.01 KAMYON              40.000 

257.02 MOTOR                  36.000 



UG 

KİRALANAN GAYRİMENKULÜN MALİYET 

BEDELİNİN ARTMASI (Madde 272, 327) 

• Gayrimenkulün kira ile tutulmuş olması veya elektrik üretim ve 
dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş olması durumunda, 
varlığı genişletmek ve iktisadi kıymetini artırmak amacıyla yapılan 
giderler özel maliyet olarak aktifleştirilmek suretiyle kira 
sözleşmesine göre amorti edilmelidir. 

• Kiracının başlangıçta bulunmayan bir tertibatı gayrimenkule 
eklemesi ve kira süresinin sonunda bunları kiraya verene 
bırakmadan söküp götürmesi halinde özel maliyetten söz edilemez. 
Bu kıymetlerin kira süresinden bağımsız amorti edilmesi gerekir. 

• Özel maliyetler kira sözleşmesinde yazılı sürede itfa edilmelidir. Bu 
sürenin belli olmaması durumunda itfa süresi 5 yıldır. (VUK 333 
sıra no’lu Genel Tebliğ) 

• VUK 327. maddesinde «eşit yüzdeler» ifadesi kullanıldığından, özel 
maliyetlerde azalan bakiyeler usulünde amortisman 
ayrılamayacaktır. 

• Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan gayrimenkulün tahliye 
edilmesi durumunda, itfa edilmemiş giderler hakkın sona erdiği 
veya boşaltmanın olduğu yılda bir defada gider yazılabilecektir. 
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DEMİRBAŞ EŞYANIN DEĞERLEMESİ 

(Madde 273) 

• Demirbaş, işletmede sürekli olarak kullanılan 

ancak doğrudan üretim sürecine katılmayan 

eşyalardır.  

• Gayrimenkuller ve emtiada olduğu gibi 

demirbaş eşya da maliyet bedeli ile değerlenir.  

• Demirbaş  eşyalar değerlenirken müteferri 

giderlerin toplamının yanı sıra komisyon ve 

nakliye giderleri de maliyet bedellerine dahil 

edilir.  
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EMTİA DEĞERLEMESİ 

• İşletmenin ticaretini yapmak üzere satın aldığı 

ya da imal ettiği emtia, VUK’un 274’ üncü 

maddesi gereği maliyet bedeli ile değerlenir.  

 

• Emtiada maliyet bedeli tespit edilirken, kural 

olarak fiili maliyet yöntemi kullanılmaktadır. 

Ancak fiili maliyetin tespit edilemediği 

hallerde fiili maliyet esasına en yakın stok 

değerleme yöntemi kullanılması gerekir.  
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SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ 

Satın alınan emtianın maliyet bedeli şunlardan 
oluşmalıdır:  

Yurt içinden alınan emtiada: 

Satın alma bedeline,  

Malın iş yerine getirilmesine kadar ödenen nakliye,  

Sigorta giderleri,  

Ödenen alış komisyonları; 

Yurt dışından alınan emtiada: 

Emtianın CİF bedeli,  

Gümrükte ödenen vergiler ve 

Emtianın gümrükten iş yerine gelene kadar yapılan 
nakliye, komisyon, faiz vb. giderler  

İthalat teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar 
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Satın Alınan Emtia İçin Ödenen Faizler ve Ortaya 

Çıkan Kur Farkları 
Yıl içinde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla temin edilen krediler ve 
benzeri kaynaklar için ödenen faiz ve komisyon giderleri ile ithal edilen emtiaya bağlı 
olarak ortaya çıkan kur farklarının dönem sonundaki stok maliyetiyle ilgilendirilip 
ilgilendirilmeyeceği hususunda 238 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde aşağıdaki 
açıklamalar aşağıda yapılmıştır.  

 

• Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının 
maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha 
sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması 
veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

• İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi 
müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden 
dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre 
mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, 
diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil 
edebileceklerdir.  

 

Vade farkları: Vade farkları bir nevi finansman gideri mahiyetinde olduğundan vadeli 
mal alım faturalarına eklenen vade farkları emtia maliyetinin bir unsurudur. Alış 
faturasına eklenmeyen vade farklarının ise gider yazılması veya malın maliyetine 
eklenmesi ihtiyaridir. 
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İMAL EDİLEN EMTİANIN DEĞERLEMESİ 

(Madde 275) 
İmal edilen emtianın maliyet bedeli aşağıdaki unsurları ihtiva eder: 

 Sarf edilen ilk madde ve hammaddelerin bedeli, 
• Mamulün meydana getirilmesinde kullanılan ilk madde ve hammaddeler işletme dışından 

temin edilebileceği gibi işletmede de üretilebilir. Bunların değerlemesi emtia ile ilgili 
esaslara tabidir. Bir ara mamul birden fazla mamulün üretiminde kullanılıyorsa kullanım 
oranlarında kendi maliyetlerinden mamule pay verilir. 

 Mamulü isabet eden işçilik, 
• İşçilik bedeli, işçi ve teknik personele ödenen ücret yanında buna ilişkin sigorta primi 

işveren hissesi, çocuk zammı, fazla mesai, ikramiye, prim gibi ödemelerinin tamamını 
kapsar. 

 Genel üretim giderlerinden mamule düşen kısım, 
• Doğrudan malzeme ve işçilik dışında kalan, üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilmeyen 

fakat imalat için yapılan giderleri ifade etmektedir. Üretim ünitesi tamir bakım giderleri, 
üretim ünitesi amortismanları veya üretim ünitelerinin kiralama bedelleri, üretim fire ve 
kayıpları genel üretim giderlerine örnektir.  

 Genel yönetim giderlerinden mamule düşen kısım,(ihtiyaridir.) 
• Genel üretim giderleri dışındaki, işletmenin üretimle ilgili olmayan yönetim, pazarlama 

gibi departmanlarının giderleridir.  

 Kullanılması durumunda ambalaj malzemesinin bedeli. 
• Bazı malların piyasaya mutlaka ambalajlı olarak arzı gerekir. Örnek buzdolabı, çamaşır 

makinası. VUK 275. maddeye göre ambalajlanması zorunlu olan mamullerin ambalaj 
bedelinin maliyete gireceği hüküm altına alınmıştır.  
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STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (1) 
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STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (2) 
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I. Fiili Maliyet Yöntemi 

II. Ortalama Maliyet Yöntemi 

  

A. 
Basit Ortalama Maliyet 

Yöntemi 
: 

Bu yöntemde satın alınan ya da imalata verilen ilk madde ve malzemenin 

miktarı önemli olmaksızın bütün alımların birim maliyetlerinin basit 

aritmetik ortalaması alınır. Bulunan değer dönem sonu stoklarının 

değerlemesinde birim maliyet olarak dikkate alınır 

  

B. 

Basit Ağırlıklı 

Ortalama Maliyet 

Yöntemi 

: 

Bu yöntemde maliyet, varsa dönem başı mal mevcudu ve dönem içerisinde 

alınan malların toplam maliyetlerinin toplam mal miktarına bölünmesi ile 

tespit edilir. Bu yöntem basit ortalama maliyet yöntemine göre daha 

sağlıklı sonuçlar verir ve fiyat değiĢmelerini birim maliyete ve dönem 

sonu stoklara yansıtır 

  

C. 
Hareketli Ağırlıklı 

Maliyet Yöntemi 
: 

Bu yöntemde her yeni alış, satış ve üretime verilişte stokta bulunan mal, ilk 

madde ve malzemenin ortalama birim maliyeti hesaplanarak çıkışlar bu 

maliyetlerle değerlenir. Bu yöntemi uygulayabilmek için işletmelerin 

kayıtlarını sürekli envanter yöntemine göre oluşturmaları gerekecektir. 

Yöntemin uygulanması, sürekli ve düzenli envanter tutulmasını gerektirir. 

III. İtibari Maliyet Yöntemi 

  

A. 
FlFO (First In First 

Out) Yöntemi 
: 

Bu yöntemde, satılan veya üretime verilen malların, ilk giren mallardan 

olduğu varsayılır. Yani malların giriş sırasına göre çıktığı varsayılır. 

Dolayısıyla, dönem sonu stokunun son partilerden kaldığı düşünülür. 

Böylece dönem sonu stoku son partilerin maliyeti ile değerlenmiş olur. 

  

B. 
LIFO (Last In Fırst 

Out) Yöntemi: 
: 

Bu yöntemde, yukarıdaki FIFO yönteminin aksine, ambardan çıkışların 

ambara son giren mallardan yapıldığı varsayılır. 

Bu yöntemin uygulandığı işletmelerde dönem sonu mal mevcudunun 

maliyeti, ilk giren stokların maliyeti ile değerlenmiş olur. VUK açısından 

kaldırıldı 
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STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (3) 
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Örnek: (Y) Ticaret İşletmesinin, 2013 yılındaki (A) malına ilişkin ticari mal 

bilgileri aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Y)Ticaret İşletmesinin 2013 yılı ticari mallarının satılan ticari mal maliyetini 

ve  dönem sonu stok değerini FİFO/LİFO/Ağırlıklı Ortalama Maliyet ve 

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemlerine göre hesaplayınız ? 



UG 

FİFO- İlk Giren İlk Çıkar 
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LİFO- Son Giren İlk Çıkar 
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Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
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Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
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Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

367 

 DEĞERLEME YÖNTEMLERİ S.T.M.M. 
D.S. STOK 

 DEĞERİ 
TOPLAM 

1 FİFO-İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 3.100,00 1.800,00 4.900,00 

2 LİFO-Son Giren İlk Çıkar Yöntemi 3.325,00 1.575,00 4.900,00 

3 Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 3.229,55 1.670,45 4.900,00 

4 Hareketli Ağırlıklı Ortalama Mal. Yöntemi 3.125,00 1.775,00 4.900,00 



UG 

EMTİADA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME 

• VUK’un 274. maddesine göre emtia maliyet 
bedeli ile değerlenir. Ancak, maliyet bedeline 
nazaran değerleme günündeki satış bedeli %10 ve 
daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde 
mükellef maliyet bedeli yerine emsal bedelin 
birinci veya üçüncü sıralarına göre değerleme 
yapabilir. Bu hüküm imal edilen emtia için de 
geçerlidir. 

 

• Mükellefin maliyet bedelinin piyasadaki o mala 
ilişkin genel satış fiyat düzeyinin %10 ve daha 
fazla üstünde kaldığını ispatlaması gerekir.  
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KIYMETİ DÜŞEN EMTİADA DEĞERLEME 

(Madde 278)   
 Yangın deprem ve su basması gibi afetler,  
 
 Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak gibi haller dolayısıyla 

değerlerinde önemli bir azalış olan emtia, emsal bedeli ile değerlenir. Bu 
durumda emsal bedel tespitine ilişkin birinci ve ikinci sıra değerleme 
yöntemlerinin kullanılması mümkün olmadığından, ilgilinin başvurusu 
üzerine, emsal bedel tespiti takdir komisyonu tarafından yapılacaktır. 
 

 Bu haller dışında çalınma veya kaybolma suretiyle meydana gelen 
kayıplar için bu hükmün uygulanması mümkün değildir.  
 

 Anılan madde uyarınca kıymeti düşen malların yanı sıra maliyetlerinin 
hesaplanması mutad olmayan hurda ve döküntüler, üstübü, deşe ve 
ıskartaların da emsal bedelle değerlenmesi gerekir.  
 

 Normal fire ve zayiatların ise, örneğin üretilen sabunun depoda kuruması 
ya da peynirin beklemesi sonucunda miktarında meydana gelen kayıplar 
gibi, emsal bedelinin tespitine gerek yoktur. Zira, fire durumunda fiziken 
mevcut bir mal bulunmamaktadır. Bu sebeple fireye isabet eden kısmın 
hasılatı olmayacak ancak, fireye isabet eden maliyetler alış/üretim 
maliyetleri içerisinde maliyetleri arttıran bir unsur olarak yer alacaktır.  
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İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLAR  

(Madde 278/A) (Yürürlük: 27.03.2018)   

 Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin 

başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü 

bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul 

çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir. 

 Birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca 

mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki 

diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate 

alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye Bakanlığınca 

karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen 

emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir. 

 Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. 

 Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek 

mükelleflerde aranacak şartları, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha 

oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu madde kapsamına giren emtiayı, 

sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak 

suretiyle belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite 

yetkilidir. 

 Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

belirlenmiştir. 
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MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (1) 

Sermaye piyasası kanunun 3\b maddesi uyarınca menkul 
kıymetler: ortaklık veya alacaklılık sağlayan belli bir meblağ 
temsil eden yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir 
getiren misli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan 
ve şartları sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen 
kıymetli evraklardır.  

 

Başlıca menkul kıymet türleri :  

 Hisse senetleri 

 Gelir ortaklığı senetleri 

 Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 Kar-zarar ortaklığı belgeleri 

 Hazine bonoları 

 Devler tahvilleri 

 Finansman bonoları 
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MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (2) 

VUK 279. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil menkul 
kıymetlerden,  

• Hisse senetleri ve fon portföylerinin en az %51 Türkiye de 
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile, 

• Yukarda yer alan menkul kıymetler dışındaki her türlü 
menkul kıymet borsa rayici ile,  

• Menkul kıymetin borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin 
muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas 
bedel menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde 
edilecek gelirin iktisap tarihinden değerleme gününe kadar 
geçen süreye isabet eden kısmını eklenmesi sureti ile,(kıst 
getirisi hesaplanacak) 

• Borsa rayici bulunmayan getirisi ihraç edenin kar ve 
zararına bağlı olarak doğan menkul kıymetler alış bedeli ile 
değerlenecektir. 
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MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (3) 

Sıra Menkul Kıymet Cinsi Açıklama 
Değerleme 

Ölçüsü 

1 Hisse senetleri 
(Bedelsiz iktisap edilenlerde nominal bedel 

alış bedeli yerine geçer) 
Alış  Bedeli  

2 Yatırım fonu Katılma Belgeleri 

Fon portföyünün %51Türkiye'de 

kurulmuş bulunan şirketlerin 

Hisse Snt. Oluşan Katılma Bel. 

Alış  Bedeli  

3 Kar-zarar ortaklığı belgesi Getirisi İhraç edenin kar ve zararına bağlı Alış  Bedeli  

4 Devlet Tahvilleri  Bu menkul kıymetlerin borsasında işlem 

görmesi  ve değerleme günü itibariyle 

borsada oluşmuş bir değere sahip olması 

gerekir. Bu menkul kıymetler prensip olarak 

borsa rayiciyle değerlenmesi gereken 

menkul kıymetlerdir. Ancak, bu menkul 

kıymetlerden borsada fiilen işlem 

görmeyenler olabileceği gibi, geçmişte bir 

dönem görmesine rağmen değerleme 

dönemi itibariyle işlem görmemesi 

sebebiyle borsa rayici oluşmamış menkul 

kıymetler de söz konusu olabilir. 

Prensip olarak 

Borsa Rayici -

İşlem 

görmüyorlarsa 

kıst getiri 

5 Hazine Bonoları 

6 Finansman Bonoları 

7 Banka Bonoları  ve Banka Garantili Bonolar 

8 Banka Bonoları   

9 Gelir Ortaklığı Senetleri 

10 Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 

11 
Varlığa ve İpotek Teminatlı Menkul 

Kıymetler 

12 Kira sertifikaları 

13 
TCMB tarafından ihraç edilen Likidite 

Senetleri 

14 Gayrimekul sertifikaları 

15 Aracı kuruluş varantları 

16 Diğer Katılma Belgeleri 

17 Euro-Bond Borsada işlem görmüyor Kıst Getiri 
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MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (4) 

……. 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 250 

        KKEG 

119 MEN. KIY.DEĞ.DÜŞ. K 250 
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Örnek: Nominal bedeli 1.000 TL olan hisse senedi 1.250 TL’ye satın alınmıştır. 

Borsadaki değeri, yıl sonunda alış bedeline göre % 20 oranında düşmüştür. Bunun 

üzerine karşılık ayrılmıştır. 

Hisse senetleri vergi mevzuatı açısından 

alış bedeli ile değerlendiğinden borsadaki 

artışların gelir yazılması kabul edilmez. 

Muhasebede ticari karı belirlerken gelir 

yazılması halinde, mali karın tespitinde 

vergiye tabi olmayan gelir olarak 

dikkate alınmalıdır 

Örnek: Nominal bedeli 1.000 TL olan hisse senedi 1.250 TL’ye satın alınmıştır. 

Borsadaki değeri, yıl sonunda alış bedeline göre % 30 oranında artmıştır. Bunun 

üzerine aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 

……. 

110 HİSSE SENETLERİ 375 

        KKEG 

679 DİĞ. OL.DIŞ.GEL.VE K. 375 

(VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİR) 

Hisse senetleri vergi mevzuatı açısından 
alış bedeli ile değerlendiğinden 
borsadaki değer azalışların gider 
yazılması kabul edilmez. Muhasebede 
ticari karı belirlerken gider yazılması 
halinde, mali karın hesaplanmasında 
K.K.E.G olarak dikkate alınmalıdır. 



UG 

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (1) 

• VUK Md. 280 ‘e göre, yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir, borsa rayicinin oluşumunda 

muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsa rayici 

yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur. 
 

• Ülkemizde serbest döviz borsası kurulmadığından değerleme yıl sonu itibariyle Maliye 

Bakanlığı’ nca tespit ve ilan olunan kurlara göre yapılmaktadır. 
 

• Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği kurlardan birisi efektif diğeri ise döviz kurunu 

göstermektedir. Bu ayrım ülkemizde bankacılık uygulamasında nakit yabancı paranın efektif, 

bunun dışındaki yabancı para cinsinden ödeme araçlarının(çek, poliçe hazine bonosu tahvil) 

ise döviz olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, yabancı para(nakit) için 

efektif kur bulunmadığı takdirde döviz kuru esas alınacaktır. 
 

• Bu noktada, döviz kuru nakit olamayan yabancı paralar için kullanılacaktır. Bu şekilde 

değerlenecek yabancı paralar da, döviz olarak adlandırılan yabancı para cinsinden düzenlenen 

mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklardır. Banka hesaplarında tutulan yabancı paralar 

da bir alacak niteliğinde olduğu için döviz kuru ile değerlenecektir. 
 

• Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’nca sadece yıl sonlarında esas alınması gereken kurlar ilan 

edilmektedir. Bunun haricinde gerek dönem içinde gerekse geçici vergi dönemleri sununda  

Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediğinden bu tarihlerde yapılacak değerleme işlemlerinde, 

T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu durumda 

nakit yabancı paralar için efektif alış kurun, bunun  dışındaki yabancı para cinsinden ödeme 

araçları için döviz alış kurumunun dikkate alınması gerekmektedir. 
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YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (2) 

376 

Örnek: Mükellefin kasasında dönem sonunda 150.000$ bulunmaktadır. Bu tutar ın 

kayıtlara alındığı tarihteki kur 1$= 1,60 TL olup, kayıtlardaki değeri 240.000 TL’dir. 

Dönem sonunda Maliye Bakanlığınca açıklanan efektif kur 1$= 1,71 TL, Döviz kuru 

ise 1$=1,81 TL olarak belirlemiştir. Yine dönem sonunda Merkez Bankasınca 

belirlenen döviz alış kuru 1$= 1,50 TL, döviz satış kuru ise 1$= 1,80 TL’dir. 

 

Bu durumda kasada bulunan nakit döviz’in 280’inci madde gereği maliye bakanlığınca 

belirlenen efektif kur esas alınarak değerlenmelidir. (1,71-1,60)*150.000=16.500 TL 

kur farkı geliri olarak beyan edilmelidir. 

……. 

100 KASA  16.500 

646 KAMBİYO KARI 16.500 
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YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (3) 

377 

Örnek: (S) Aş.’nin 31.12.2013 tarihinde döviz tevdiat hesabında 100.000 Euro 

bulunmaktadır. 100.000 Euro’nun işletme kayıtlarında değeri 280.000 TL olarak 

gözükmektedir. Dönem sonunda Maliye Bakanlığı kur açıklamamıştır. 

 

Merkez Bankası dönem sonu açıkladığı efektif alış kuru 1€= 2,7080, döviz alış kuru ise 

1€= 2,7365’dir. 

 

Söz konusu döviz, işletmenin mevduat hesabında bulunduğu için değerleme işleminde 

döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. 

2,7365 x 100.000,00 = 273.650,00 TL 

273.650 – 280.000 = -6.350,00 

……. 

656 KAMBİYO ZARARI 6.350 

102 BANKALAR 6.350 
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YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(1) 

378 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye 

şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna 

kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz 

konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı 

nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu 

durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu 

hesabın borcuna kaydedilir.  

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini 

takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen 

kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar 

mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin 

sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir. 

Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, 

herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği 

takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, 

bu dönemde vergiye tabi tutulur. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir 

ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır. 
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YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(2) 

379 

Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline 

tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak 

için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap 

dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Söz konusu yabancı 

paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk 

vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe 

başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu 

Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir.  

 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile belirlenmiştir. 
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YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(3) 

380 

Örnek: Dört ortaklı olarak kurulan ve hesap dönemi takvim yılı olan ABCD A.Ş. 

3/4/2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle tüzel kişilik kazanmıştır. Her 

bir ortak eşit paya sahip olup, şirketin sermayesi 2.000.000 TL dir. Söz konusu 

sermayenin tamamı nakit sermaye olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayeye 

karşılık olarak her bir ortak 100.000 ABD Doları tutarını şirketin tescili öncesinde ilgili 

mevzuatı uyarınca şirket adına açılan hesaba yatırmıştır. 3/4/2018 tarihinde kur (1 ABD 

Doları = 3,9577 TL) şeklindedir ve ortaklar söz konusu yabancı paraları 2018 takvim 

yılı içerisinde Türkiye’ye getirmiştir. 

 

ABCD A.Ş. yatırım teşvik belgesini 30/6/2018 tarihinde almış olup, yatırım teşvik 

belgesi kapsamında (yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paradan) 

KDV’den müstesna olarak 14/9/2018 tarihinde 10.000 ABD Doları değerinde, 

15/10/2018 tarihinde de 162.000 TL değerinde makina almış ve bedelini peşin olarak 

ödemiştir. 14/9/2018 tarihinde 1 ABD Doları=3,90 TL, 15/10/2018 tarihinde ise 1 ABD 

Doları=4,05 TL dir. Mükellef 15/10/2018 tarihindeki ödemesini gerçekleştirmek için 

madde kapsamına giren 40.000 ABD Doları tutarındaki dövizi aynı tarihte Türk 

Lirasına çevirmiştir.  



UG 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(4) 

381 

Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmiştir. 

03.04.2018 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 2.000.000 

500 SERMAYE 2.000.000 

03.04.2018 

102 BANKALAR (400.000  USD) 1.583.080 

501ÖDENMEMİŞ 

SERMAYE 
1.583.080 

14.09.2018 

253 TES. MAK. CİH. 39.000 

656 KAMBİYO ZARARLARI 577 

102 BANKALAR 39.577 

14.09.2018 

549 ÖZEL FONLAR 577 

Kur Farkı Özel FonHsb(VUK 280/A) 

656 KAMBİYO ZARARLARI 577 

Yurt dışından getirilerek sermaye 

olarak konulan yabancı paradan 

10.000 USD karşılığı makine alınması 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında 

sarf nedeniyle oluşan olumsuz kur 

farkının [(3,9577-3,90)x10.000=577 

TL] özel fon hesabına alınması 

Şirket kuruluş kaydı 

Sermaye taahhüdünün yerine 

getirilmesi (400.000 USD X3,9577) 
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YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(4) 

382 

15.10.2018 

102 BANKALAR 162.000 

102 BANKALAR 158.308 

656 KAMBİYO ZARAR. 3.692 

15.10.2018 

253 TES. MAK. CİH. 162.000 

102 BANKALAR 162.000 

162.000 TL tutarında makine alma 

amacıyla, yurt dışından getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı 

paradan 40.000 USD ‘nin TL’ye 

çevrilmesi 162.000 TL karşılığı makina alınması 

15.10.2018 

646 KAMBİYO KARLARI 3.692 

549 ÖZEL FONLAR. 3.692 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf nedeniyle oluşan olumsuz kur farkının 

[(4,05-3,9577)x40.000=3.692 TL] özel fon hesabına alınması 



UG 

ALACAK DEĞERLEMESİ  

(Madde 281) 

• Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir.  

 

• Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme 
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

 

 

 

 

• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine 
irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, 
açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi 
uygulanır. 
– Reeskont hesaplaması uygulandığı dönemler itibariyle bir bütün olarak dikkate 

alınmalıdır. Bazı senetlerin reeskonta tabi tutulması bazılarının reeskonta tabi 
tutulmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. 

– Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler borç senetlerini reeskonta tabi 
tutmak zorundadır. 

• Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları 
faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler. 

383 

Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) Ltd. Şti’nin XYZ Bankasında 01.09.2013 

tarihinde 6 ay vadeli mevduat hesabı açtırması halinde, mevduat sözleşmesinden 

kaynaklanan alacak 31.12.2014 tarihinde hesaplanacak 4 aylık faiz geliri ile birlikte 

dikkate alınacaktır. 



UG 

BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  

(Madde 285) 

• Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir.  

 

• Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme 
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

 

• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü 
kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti 
açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez 
Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. 

 

• Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet 
Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde 
uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler. 

 

• Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden 
mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak 
zorundadırlar. 
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REESKONT UYGULAMASI (1) 

385 

Reeskont işleminin amacı senedi parçalamak değildir. Amacı henüz tahsil edilmemiş 

geliri parçalayarak geliri ilgili olduğu dönemler arasında ayırmaktır. 



UG 

REESKONT UYGULAMASI (2) 
1. Alacak senetlerinin bir kısmı reeskonta tabi tutulurken bir kısmının 

reeskonta tabi tutulmaması mükelleflere vergiye tabi kazançlarını 

istedikleri gibi ayarlama imkânı vereceği için tercihin kısmen 

kullanılması mümkün değildir. 

 

2. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler borç senetlerini 

reeskonta tabi tutmak zorundadır. 

 

3. Alacağın isletme bünyesinde bir ticari faaliyetten doğmuş olmadır. 

(Senedin gelir yaratıcı veya hâsılat unsuru olması gerekmektedir) 

– Avans niteliğinde alınan alacak senetlerine reeskont ayrılamaz. 

– Teslim koşulu ile yapılan taksitli satışlara ilişkin alınan alacak 

senetlerine reeskont ayrılamaz. 

– Yıllara yaygın inşaat ve onarma isleri ile ilgili olarak alınan alacak 

senetleri için de reeskont ayrılması mümkün değildir. 
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REESKONT UYGULAMASI (3) 

4. Alacak senedinin değerleme günü itibariyle işletmenin aktifinde yer alması gerekir. 

– İşletmenin aktifinde kayıtlı oldukları halde teminata veya emanete verilen 

senetlerle iki farklı görüş mevcut: 

– 1.Görüş: teminata verilen senetlerin isletmenin bu senetler üzerinde artık 

tasarruf serbestisi bulunmadığı için bu tür teminata verilen senetlerin 

reeskonta tabi olamayacağı yönündedir.(Maliye Bakanlığı) 

– 2.Görüş: Teminatta Senedin sahibi senet üzerindeki alacak hakkını 

devretmemekte, sadece senet üzerindeki tasarruf hakkı belirli ölçülerde 

sınırlanmış olmaktadır. Teminata verilen senetlere reeskont 

ayrılabilir.(Danıştay) 

• Alacak senetlerinin tahsil amacıyla bankaya verilmesi, bu alacak 

üzerindeki hiç bir hakkın ortadan kalkmaması sebebiyle, tahsile verilen 

alacak senetleri de reeskonta tabi tutulabilirler. 

• Emanete verilen senetler ise tartışmasız olarak üzerinde herhangi bir 

tasarruf kısıtı olmadığından reeskonta tabi tutulabilirler. 

5. Alacak senetlerinin reeskonta konu olabilmesi için senedin üzerinde bir vade yazılı 

olması gerekir. 
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REESKONT UYGULAMASI (4) 

6. Alacak senetlerinin değerleme günü itibarı ile reeskonta konu olabilmeleri için 
vadelerinin henüz gelmemiş olması gerekmektedir. 

– VUK’ ta yazılı şartları taşıyarak şüpheli hale gelmiş senetler için reeskont 
ayrılamaz. (Çünkü vadesi geçen alacaklar şüpheli hale gelebilir.) 

– Benzer şekilde müflisten alınmış(borçlunun iflasının açılması) olan ve 
vadesi değerleme gününden sonra gelen senetler de üzerlerinde yazılı alacak 
muaccel hale geldiği için reeskonta konu olamazlar.( gayrimenkul ipoteği ile 
teminata bağlanmış olan alacaklar dışında)(DİKKAT!!:Müflise olan senede 
bağlı borçlar için reeskont hesaplanır)  

 

7. KDV Dâhil Düzenlenen Alacak Senetlerinde Reeskont uygulamasında iki farklı 
görüş mevcut:1. görüş: KDV dahil tutar üzerinden, 2. görüş KDV hariç tutar 
üzerinden reeskont ayrılması gerektiği şeklindedir. 

8. Finansal Kiralama İşlemlerinde aktifleştirilen alacak ve borç tutarları reeskonta 
tabi tutulamaz. 

9. 64 Sıra No.lu VUK Sirkülerine (30.04.2013) göre artık ileri düzenleme tarihli 
çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için 
uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün 
bulunmaktadır. 
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REESKONT UYGULAMASI (5) 

389 

Örnek: Bir işletmenin aktifinde 31.12.2012 tarihi itibariyle  vadesine 100 gün olan 

5.000 dolar (6.750-TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı %10 

olarak belirtilmiştir) ve 10.000-TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunmaktadır. 

 

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı %13, Merkez Bankasına resmi ıskonto oranı % 

16’dır.  Dönem sonu dolar kuru 1,42-TL’dir. 

 

İskonto Tutarı = 
Senedin Değeri X Faiz Oranı X Süre(t) 

360 + (Faiz Oranı X Süre(t)) 

İskonto Tutarı = 
5.000 $ X 0,10 X 100 gün 

360 + (0,10X 100 gün) 

İskonto Tutarı = 
50.000 

370 

İskonto Tutarı = 135,14 $ x 1,42 = 191,90 TL 

a) Yabancı para cinsinden senedin değerlemesi: 

Dönem Sonu Senet Değeri : (5.000 X1,42=) 7.100 

Senedin Kayıtlı Değeri : - 6.750 

Kur Farkı Geliri : 350 TL 



UG 

REESKONT UYGULAMASI (6) 

390 

b) İleri düzenlenme tarihli çek değerlemesi 

İskonto Tutarı = 
Çekin Değeri X Faiz Oranı X Süre(t) 

360 + (Faiz Oranı X Süre(t)) 

İskonto Tutarı = 
10.000X 0,16X 40 gün 

360 + (0,16X 40) 

İskonto Tutarı = 174,68 TL 

1) Kur Değerlemesine İlişkin Kayıt 

31/12/2012 

121 ALACAK SENETLERİ 350 

646 KAMBİYO KARLARI 350 

2) Reeskont Kaydı 

31/12/2012 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 366,58 

122 ALACAK SNT REES. 366,58 

      Senet  için 191,90 

      Çek  için    174,68 

3) İzleyen Yıl Kaydı 

01/01/2013 

122 ALACAK SENT REES  366,58 

647 REESKONT FAİZ GEL. 366,58 



UG 

İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN 

DEĞERLEMESİ (Madde 282) 
• Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değer ile değerlenir. 

 

• Kurumun tesis olması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin 
devamla bir suretle genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir 
kıymet iktisap edilmeyen giderler de bu kapsamda değerlendirilir. 

 

• Kurumlar ilk tesis ve taazzuv giderlerini dilerse yapıldığı yıl gider yazabilir 
dilerseler de bu tutarları aktifleştirerek amortisman ayırmak suretiyle 5 
yılda eşit tutarlar halinde itfa edebilirler. 

 

• Ancak mükellefler kuruluş ve örgütlenme giderlerini aktifleştirme yolunu 
seçmeleri halinde bunu izleyen yıllarda da tekrarlamak zorundadırlar. 

 

• Aynı zamanda bir yıl amortismana tabi tutulan kuruluş ve örgütlenme 
giderlerini artık bir defada gider yazmak mümkün olmayıp beş yıl 
amortismana tabi tutmak gerekir. VUK’un 326’ncı maddesinde ilk tesis ve 
taazzuv giderlerinin 5 yıl içerisinde eşit miktarlarda itfa edileceği 
belirtilmiştir. Dolayısıyla azalan bakiyeler usulünün uygulanması da 
mümkün değildir . 
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PEŞTAMALLIKLAR (Madde 282) 
• Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi 

vb. unsurlar karşılığında ödenmiş olan bedeldir. 

 

• Peştamallıklar mukayyet değerle değerlenir. Peştamallıklar ancak 
işletmenin devredilmesi halinde devralan kişi tarafından 
değerlenerek bilançoya alınabilir. 

 

• Vergi Usul Kanunu’nun 313'üncü maddesindeki sınırı aşan 
peştamallıkların aktifleştirilmesi zorunlu iken bu tutarın altında 
kalanlar dilenirse doğrudan gider yazılabilir. Bu sınır 2016 yılı için 
900-TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarı aşmayan peştamallıkların 
doğrudan giderleştirilmesi mümkündür. 

 

• VUK’un 326’ncı maddesi gereğince peştamallıklar da kuruluş ve 
örgütlenme giderleri gibi eşit miktarlarda 5 yılda amortismana tabi 
tutulur. Dolayısıyla kuruluş-örgütlenme giderleri ve peştamallıklar 
azalan bakiyeler usulüne göre itfa edilemez. 
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AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (1) 

Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri Mukayyet 
Değerle Değerlenir. 

Aktif ve pasif geçici hesap kıymetleri şunlar; 

Gelecek hesap dönemine ait olan fakat peşin 
ödenmiş giderler (Gel Yıl. Ait Gid. Hs. 280) 

Cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 
olan giderler (Gider Tahakkukları Hs 381) 

Gelecek hesap dönemine ait olup peşin tahsil 
edilen hasılat (Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs 
480) 

Cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil 
edilmemiş gelirler (Gelir Tahakkukları Hs 181) 
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AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (2) 

394 

Örnek: Aylık  bilanço düzenleyen XY işletmesi 01.10.2010 tarihinde Bay (A)’nın 

şahsi servetine dahil binayı aylık brüt 2.000.-TL’ye kiralamış olup, bir yıllık kira 

bedeli olan brüt 24.000 TL’yi peşin ödemiştir.  

 (G.V. Stopaj Oranı:2009/14592 sayılı B.K.K. Göre %20)  

 İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDV istisnadır. (KDVK 

Md-17-4/d) 

1) Kira ödemesine ilişkin kayıt 

01/10/2010 

180 GELECEK AYLARA AİT GİD. 6.000 

280 GELECEK YILLARA AİT GİD. 18.000 

100 KASA 19.200 

360 ÖD. VERGİ VE FON. 4.800 
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AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (3) 
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Örnek: Aylık bilanço düzenleyen (X) Ltd. Şti. 01.10.2010 tarihinde işletmesine 

dahil binasını (Z) A.Ş.’ye aylık 3.000 TL’den kiralamış olup, 1 yıllık kira bedeli 

olan 36.000 TL’yi ve %18 KDV’yi peşin tahsil etmiştir. 

 İşletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması KDV’ye tabidir. (KDVK Md.1/1) 

 Fatura Düzenlenecek- Stopaj Yok (Bkz: 128 No.’lu  GVGT) 

1) Kira tahsilatına ilişkin kayıt 

01/10/2010 

100 KASA 42.480 

380 GEL. AY. AİT GEL. 9.000 

480 GEL. YIL. AİT GEL. 27.000 

391 HESAPLANAN KDV 6.480 
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KASA MEVCUDU ( Madde 284) 

• Kasa mevcudu, itibari değerle değerlenir. 
 

• Yani kasada bulunan kağıt ve madeni her türlü Türk parası 
değerlenirken bunların üzerinde yazılı kıymetler esas alınır. 
 

• Fiili envanter sonucu ortaya çıkan kasa noksanlığı 197 no.lu Sayım 
ve Tesellüm Noksanları Hesabına alınır ve noksanlığın nedeni 
araştırılır. 
 

• Noksanlığın neden kaynaklandığı bulunur ise buna göre kayıt 
yapılır. Sebebi bulunamayan noksanlık gider yazılması halinde, 
vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınmalıdır. 
 

• Yapılan fiili envanter sonucu tespit edilen kasa sayım fazlası 397 
no.lu Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alınır. Daha sonra 
fazlalığın nedeni bulunursa buna göre kayıt yapılır. Fazlalığın 
nedeninin bulunamaması durumunda ise, bu fazlalık gelir olarak 
ilgili hesaplara kaydedilir. 
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İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERİ DEĞERLEME 

(Madde 286) 

• Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri 
çıkardıkları tahvilleri itibari değeri ile değerlemek 
zorundadırlar. 

• Tahvil, üzerinde yazılı değerden daha düşük bir bedelle 
satılması durumunda dahi itibari değerle değerlenir. 

• Tahvilin itibari değerle değerlenmesi, itfa tarihinden önce 
oluşacak faizlerin finansman gideri olarak dikkate 
alınmaması anlamına gelmektedir. 

397 

KARŞILIKLARI DEĞERLEME (Madde 288) 

Ayrılan karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

 

Ayrılan karşılığın vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi 

için VUK veya diğer vergi kanunlarında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 



UG 

ÖZEL HALLERDE DEĞERLEME  (Madde 289) 

VUK’un 289’uncu maddesinde ; 

 

Değerleme bölümünde değerleme ölçüsü 
belirtilmemiş veya 

Değerleme ölçüsü belirtildiği halde kendi 
ölçüleriyle değerlenmesi mümkün olmayan 
iktisadi kıymetlerden; 

– Bina ve arazilerin vergi değerleriyle, 

– Diğerlerinin ise borsa rayici ile borsa rayici yoksa 
mukayyet değer oda yoksa emsal bedelle 
değerleneceği 

Belirtilmiştir. 
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (1) 

• VUK’un mükerrer 290’ıncı maddesine göre 01.07.2003 
tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama işlemlerinin 
değerlemesi bu madde hükümlerine göre yapılacaktır. 

 
• Finansal kiralama işlemine ilişkin açıklamalar VUK’un 319 

no.lu Genel Tebliğinde yapılmıştır. 
 

• Finansal kiralama işleminde kullanılacak hesaplar ise 11 
seri no.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğinde 
Yapılmıştır. 
 

• Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının 
kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir 
iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 
riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının 
belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması 
sonucunu doğuran kiralamalardır.  
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (2) 

Aşağıda belirtilen kriterlerden birini veya daha fazlasını karşılayan kiralamalar 
finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 
 

a)İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi 

b)Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 
bedelle satın alma hakkı tanınması 

c)Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha 
büyük bir bölümünü kapsaması 

d)Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 
toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri 
oluşturması 
 

Not: Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde, sadece 
sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse 
veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle 
satın alma hakkı tanınmışsa finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 

 

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri 
ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle 
ilgili lisans sözleşmeleri Mükerrer 290 ıncı madde kapsamında değerlendirilemez.  
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (3) 

• VUK Mükerrer 290’da Finansal Kiralama 

Kanunu’na atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla 

bu maddede yapılan finansal kiralama 

işleminin, Finansal Kiralama Kanunu’na göre 

finansal kiralama olup olmadığının bir önemi 

yoktur. 

 

• Vergi uygulamaları ve değerleme açısından 

önemli olan VUK Mükerrer 290’daki 

düzenlemelerdir.  
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME 

(Mükerrer Madde 290) (4) 

Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. 

Sözleşme hükümlerine göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve 

kendisine geri dönüşü olmayacak depozito veya peşin ödenmiş kira bedellerinin de kira ödemeleri 

içinde sayılacağı tabiidir. Aşağıda sayılan değerler de kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri 

kapsamında değerlendirilecektir;  

 

a)-Kira süresi sonunda kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt 

olması halinde bu değer, (kalan değere ilişkin taahhüdün kiracı veya başka bir kişi tarafından 

yapılmasının önemi yoktur.) 

b)-Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanındığı 

ve sözleşme başlangıç tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda bu 

satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedel.  

 

Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada 

kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır. Kiralamada 

kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadi kıymeti satın almak 

için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır. 

 

Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer 

toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto 

oranıdır. 
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FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME 

(Mükerrer Madde 290) (5) 
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KİRALAYAN (KİRAYA VEREN) TARAFINDAN 

YAPILACAK DEĞERLEME 

Kiraya veren tarafından değerleme konusu yapılacak iktisadi kıymetler 
şunlardır: 

 Kiraya veren tarafından sözleşmeden doğan alacak; kiralama süresi 
boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı ile değerlenir. 
– Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak olan kira ödemelerinin 

toplam tutarı yani anapara artı faiz olarak aktife alınacaktır. (120/220 
ALICILAR HS) 

 
– Aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki 

fark gelecek döneme ait faiz geliri olarak pasifleştirilecek ve söz konusu faiz 
geliri tahakkuk ettiği hesap dönemleri itibariyle hasılat olarak 
kaydedilecektir.(124/224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ 
GELİRLER) 

 Kiralama konusu iktisadî kıymet ise; Bu iktisadî kıymetin net bilanço 
aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu 
bulunan tutar ile değerlenir.  
– İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, 
iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden 
çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur. 

– Aradaki farkın pozitif olması durumunda ise bu fark kiraya veren tarafından  
amortismana tabi tutulur. 
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KİRACI TARAFINDAN YAPILACAK 

DEĞERLEME İŞLEMİ 

Kiracı tarafından değerleme konusu yapılacak iktisadi 
kıymetler: 

Kullanma Hakkı: İktisadi kıymetin rayiç bedeli ile 
sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü 
değerinden düşük olanı esas alınarak, söz konusu hak 
bilançonun aktifine kaydedilir. 
– Aktifleştirilen kullanım hakkı için kiralama konusu iktisadi 

kıymetler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
amortisman ayrılarak söz konusu kıymet itfa edilecektir. 

 Sözleşmeden Doğan Borç: Kullanma hakkı olarak aktife 
alınan finansal kiralama konusu iktisadi kıymet karşılığında 
kiralayana olan toplam borç olarak pasife kaydedilecek ve 
(301/401 FİN. KİR. İŞL.BORÇ) 

– Yapılan ödemeler içindeki (anapara + faiz) faiz tutarı 
dönemsellik ilkesi kapsamında, tahakkuk ettiği dönemler 
itibariyle finansman gideri olarak dikkate alınacaktır. 
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AMORTİSMAN TÜRLERİ 
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MEVCUTLARDA AMORTİSMAN 

• İşletmede bir yıldan fazla kullanılan, 

•  yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye 
maruz kalan  

gayrimenkullerin ve  

gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi 
kıymetlerin,  

alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve  

sinema filmlerinin,  

VUK’un değerleme hükümlerine göre belirlenen 
değerlerinin, yine VUK’ta belirlenen esaslar ve 
süreler dahilinde yok edilmesidir. 
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MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

KOŞULLARI (1) 

Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesine göre iktisadi bir kıymetin 

amortismana tabi tutulabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: 

 İktisadi kıymetin işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve kullanılabilecek 

durumda olması gerekmektedir.(fiilen kullanılmasına gerek yoktur. 

Kullanıma hazır olması yeterlidir.) 

 Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yılda başlar. 

– Yurt içinde alınanlardan, alındığı gibi kullanılacak olanlar teslim 

alındığı tarihten itibaren, 

– İthal edilenler gümrükten çekilip işletmeye girdikleri tarihten itibaren, 

– İmal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerde imal ve inşa tamamlanıp 

kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirilebilir hale geldikten 

sonra, 

– Tarım tesislerinde tesis tamamlanınca. 

 Kullanım süresi bir yılı aşmalıdır. (İstisnası, 3100 sayılı Kanun madde 7) 

Yani amortismana konu iktisadi kıymet bir yılı aşkın bir sürede yok 

edilmelidir. 
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MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

KOŞULLARI (2) 
 İktisadi kıymet yıpranma, aşınma ya da değerden 

düşme etkisi altında bulunmalıdır. 

 İşletmede kullanılan ve değeri 880 TL’yi aşmayan alet, 
edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi 
tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. 

Mükellefler tarafından iktisap edilerek kayıtlara 
geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan, 
kayıt ve tescile tabi taşıtların, amortismana tabi 
tutulabilmeleri için ilgili sicillerine yasal süresi içinde 
kayıt ve tescil işlemi yapılmış olması gerekir. 

Geçici vergi hesaplamasında, önceki yıllarda aktife 
kayıtlı iktisadi kıymetler için yıllık olarak ayrılabilecek 
amortisman tutarının geçici vergi dönemine isabet eden 
kısmı dikkate alınabilecektir.  
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ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN  (Madde 314) 

Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir.  
Ancak, aynı madde hükmü gereğince, 

1-Tarım işletmelerinde vücuda getirilen 
meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 
güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım 
tesisleri ile, 

2- İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve 
harklar, amortismana tabi tutulur.(VUK 314) 
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MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

YÖNTEMLERİ 
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NORMAL AMORTİSMAN (Madde 315)(1) 

• Mükellefler iktisadi kıymeti, “iktisadi kıymetin faydalı ömrünü dikkate 
alarak belirlenen oranda” gider yazarak yok edebilirler. 

 

• Maliye Bakanlığı 31.12.2003 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini ve bu ömürlere göre amortisman 
oranlarını belirleyerek 333 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde duyurmuş 
ve söz konusu Tebliğde 339,365, 389,399, 406 No’lu VUK Genel 
Tebliğleriyle değişiklik yapılmış ve ilgili yerlerine işlenmiştir. 

 

• Amortisman oranı: 1 / Faydalı Ömür 

 

• Faydalı ömür süresince eşit tutarda amortisman ayrılır. 

 

• Bilanço  ve işletme hesabında usullerinde normal amortisman ayrılabilir. 

 

• Normal amortisman usulü seçildikten sonra azalan bakiyeler usulüne 
geçilemez. 
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NORMAL AMORTİSMAN (Madde 315)(2) 

413 

Örnek: Faydalı ömrü 5 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için amortisman 

oranı= 1 / 5 = 0,20 yani % 20'dir. Bu amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyet 

bedelinin 200.000 TL olduğunu ve 2016 yılında iktisap edilmesi halinde, normal 

amortisman usulü ile ayrılacak amortismanlar aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Normal Amortisman Yöntemi 

Yıllar   Maliyet Bedeli Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2016 : 200.000 %20 40.000 

2017 : 200.000 %20 40.000 

2018 : 200.000 %20 40.000 

2019 : 200.000 %20 40.000 

2020 : 200.000 %20 40.000 

Toplam :     200.000 
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YATIRM TEŞVİK AMORTİSMANI (GEÇİCİ 

MADDE 30)(YÜRÜRLÜK: 01.05.2018)  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra,  

– 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini 
haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya  

– 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

–  28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve  

– 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanun  

kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce  

1. münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 
2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile  

2. aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve 
teçhizat için  

uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci 
maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı 
çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler 
izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde 
hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

• Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile belirlenmiştir. 
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YATIRM TEŞVİK AMORTİSMANI (GEÇİCİ 

MADDE 30)(YÜRÜRLÜK: 01.05.2018)  

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen 

uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin 

faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması 

nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 

yıl olarak belirlenecektir. 
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Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL 

ye (katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi 

kapsamında cam ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış 

olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir. 



UG 

İKTİSADİ KIYMETLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİNİN 

MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞTİRİLMESİ 

İktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri Maliye bakanlığınca duruma 
göre değiştirilebilmektedir. 

 

Faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin, yeni ilan edilen 
faydalı ömründen daha önce amortisman ayrılan süre tenzil 
edilerek  itfasına devam edilir. 

 

 

 

 

 

 

Örnek 365 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 
yer almaktadır. 
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Örnek: Faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2013 

yılı içerisinde aktife alınmış ve üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında %14,28 amortisman 

oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. 2015 yılı içinde çöp temizleme 

aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu 

iktisadi kıymetin 2015 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp 

temizleme aracının net defter değerinin 2015 yılı hesap döneminden itibaren geçerli 

olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 

amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.  
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AZALAN BAKİYELER USULÜ (Mük. Madde 315)(1) 

• Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı %50’yi 
aşmamak üzere normal amortisman oranın iki katı 
ayrılabilir.  

 

• Bu usulde ayrılan amortismanlar iktisadi kıymetin 
bedelinden düşülerek bakiye değer üzerinden sonraki 
yıllarda amortisman ayrılmaya devam olunur. 

 

• Yalnızca bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler 
Azalan Bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılabilir. 

 

• Azalan bakiyelerden normal amortismana geçilebilir. 

•   

• Bu usulde amortisman ayrılması amortisman süresini 
değiştirmez. 
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AZALAN BAKİYELER USULÜ (Mük. Madde 315)(2) 
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Örnek: Faydalı ömrü 5 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için amortisman 

oranı= 1 / 5 = 0,20 yani % 20'dir. Ancak azalan bakiyeler usulü tercih edilmesi 

durumda (%20x2) %40 amortisman oranı uygulanabilecektir. Bu amortismana tabi 

iktisadi kıymetin maliyet bedelinin 200.000 TL olduğunu ve 2013 yılında iktisap 

edilmesi halinde, azalan bakiyeler usulü ile ayrılacak amortismanlar aşağıdaki gibi 

olmalıdır. 

Azalan Bakiyeler Yöntemiyle Amortisman 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 200.000 %40 80.000 

2014 : 120.000 %40 48.000 

2015 : 72.000 %40 28.800 

2016 : 43.200 %40 17.280 

2017 : 25.920   25.920 

Toplam :     200.000 
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MADENLERDE AMORTİSMAN (Madde 316)(1) 

• İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı 
maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının 
imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine 
bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her 
maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve 
Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok 
edilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Madenlerde 
amortisman başlıklı 316.maddesine göre; madenlerde 
uygulanacak amortisman nispetinin aşağıda gösterilen 
formülle hesaplanması gerekmektedir. 

 

 

• Madenlerde maliyet ve imtiyaz bedelleri dışındaki mevcut 
gayrimenkul, alet, edevat ve demirbaşlar genel kurallara göre 
amortismana tabi tutulur. 
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Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

İmtiyaz veya Maliyet Bedeli 
x YILLIK İSTİHSAL 

Görünür veya Muhtemel Rezerv 
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MADENLERDE AMORTİSMAN (Madde 316)(2) 
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Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

25.000.000 
x 10.000 

750.000 

Örnek: X Madencilik İşletmesi, bir maden ocağına imtiyaz bedeli kapsamında 

25.000.000 TL tutarında harcama yapmış aynı zamanda “işletme izni”ni de almıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan rezerv miktarı Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’na tespit ettirilmiş ve 750.000 ton olarak belirlenmiştir. Bu maden ocağından 

2012 yılında 10.000 ton, 2013 yılında ise 9.000 ton maden cevheri çıkarılmıştır. İlgili 

hesaplamalar ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır; 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 333.333 

Amortisman ayrılmasına ilişkin kayıt 

../…/2012 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 333.333 

268 BİRİKMİŞ AMORTİS. 333.333 

• 2012 Yılı için • 2013 Yılı için 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

25.000.000 
x 9.000 

750.000 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 300.000 

Amortisman ayrılmasına ilişkin kayıt 

../…/2013 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 300.000 

268 BİRİKMİŞ AMORTİS.  300.000 



UG 

FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(1) 

Amortismana tabi iktisadi kıymet; (Menkul, 

gayri menkullerle haklar) (boş arsa ve araziler 

kapsam dışı) 

Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle 

değerini tamamen veya kısmen kaybetmeli veya 

Teknik icatlar dolayısıyla teknik verim ve iktisadi 

kıymetleri düşerek kısmen veya tamamen 

kullanılamaz hale gelmeli veya 

Cebri çalışma neticesinde aşırı yıpranma veya 

aşınmaya maruz kalmalıdır. 

Maliye Bakanlığına başvurulmalıdır.  
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FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(2) 

• Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle değerini tamamen veya 
kısmen kaybeden amortismana tabi kıymetler için Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetinin 
belirlenmesinde değer kaybına uğrayan iktisadi kıymetin amortismandan 
arındırılmış net tutarı (net defter değeri) ve takdir komisyonunca tespit 
edilen emsal(hurda) değer arasındaki fark göz önünde bulundurulmaktadır. 

• Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle değerini tamamen veya 
kısmen kaybeden amortismana tabi kıymetlerin fevkalade amortisman 
oranının tespitinde cari dönemin normal amortisman oranı da dikkate 
alınır(BIYIK,KIRATLI s.394). Fevkalade amortisman nispetlerinin 
uygulandığı dönemde, buna ek olarak diğer yöntemlere göre(normal-azalan 
bakiyeler) amortisman ayrılması mümkün değildir(YALÇIN s.956).Ancak 
Cebri çalışma nedeniyle aşırı yıpranma veya aşınmaya maruz kalan 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrıca amortisman nispeti ayrılır. 

• Zarar gören amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, sonradan tamir 
ettirilmek suretiyle tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi halinde 
VUK’nun 317. maddesi gereğince, fevkalade ekonomik ve teknik 
amortisman nispeti tespiti edilmesi mümkün değildir.  

• Arıza ve kaza neticesinde değerini kaybeden amortismana tabi iktisadi 
kıymetler fevkalade amortisman hükümlerine tabi değildir. 
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FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(3) 

Cebri çalışma nedeniyle olağanüstü amortisman ancak hesap 
döneminin sonunda talep edilebilir. 

Cebri Çalışma Durumunda Maliye Bakanlığı; 

 3000 saate kadar(günde yaklaşık 8 saat) olan çalışmalarda 
normal amortisman oranını, 

 3001 saat ile 4800(günde yaklaşık 13 saate kadar)  saat 
arasındaki çalışmalara normal amortisman oranının %25 
fazlasını 

 4800 saatten fazla cebri çalışmaya maruz kalmalarda ise 
normal amortisman oranının %30 fazlasını  

olağan üstü amortisman oranı olarak belirlemektedir. 
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Örnek: Normal amortisman oranı %20 olan bir iktisadi kıymet 4000 saat cebri 

çalışmaya maruz kalmışsa olağanüstü amortisman oranı ( 20+((20*25)/100) %25 

olacaktır. 



UG 

KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (1) 

• Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 
kiralanması veya sair şekillerde işletilmesi olan 
mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otomobillerine 
kıst amortisman uygulanmayacaktır.  

• Diğer işletmelere ait binek otomobiller için aktife girdiği ilk 
hesap döneminde, aktife girdiği tarihten dönem sonuna 
kadar kalan süre dikkate alınarak (kıst dönem) amortisman 
ayrılması esası benimsenmiştir. 

• Binek otomobillerinin aktife girdiği ay kesri tam ay sayılır. 

 

 

 

• Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye kısım 
ise, son yılda ayrılacak amortisman tutarına ilave 
edilmek suretiyle itfa edilecektir. 
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Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 
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KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (2) 
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Örnek: (X) İnşaat A.Ş., işletmede kullanılmak üzere 01.10.2013 tarihinde bir binek 

otomobili alınmıştır. Otomobilin maliyet bedeli KDV ve ÖTV dahil 120.000-TL ‘dir. 

Otomobil için normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına karar 

verilmiştir. Binek otomobilin faydalı ömrü 5 yıldır. İşletme ödediği ÖTV ve KDV’yi 

maliyet olarak dikkate almıştır. 

Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 

Kıst Amortisman Tutarı = 24.000 x 
3 Ay 

12 Ay 

Yıllık Normal Amortisman Tutarı = 120.000 x 0,20 =24.000 

Kıst Amortisman Tutarı = 6.000 

Kıst Amortisman (Normal) 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 120.000 %20% x1/4 6.000 

2014 : 120.000 %20 24.000 

2015 : 120.000 %20 24.000 

2016 : 120.000 %20 24.000 

2017 : 120.000 %20+18.000  42.000 (24.000+18.000) 

Toplam :     120.000 

Ayrılmayan Amortisman Tutarı = 18.000 
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KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (3) 
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Örnek: (X) İnşaat A.Ş., işletmede kullanılmak üzere 01.10.2013 tarihinde bir binek 

otomobili alınmıştır. Otomobilin maliyet bedeli KDV ve ÖTV dahil 120.000-TL ‘dir. 

Otomobil için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmasına karar verilmiştir. 

Binek otomobilin faydalı ömrü 5 yıldır. İşletme ödediği ÖTV ve KDV’yi maliyet 

olarak dikkate almıştır. 

Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 

Kıst Amortisman Tutarı = 48.000 x 
3 Ay 

12 Ay 

Yıllık Normal Amortisman Tutarı = 120.000 x 0,40 =48.000 

Kıst Amortisman Tutarı = 12.000 

Kıst Amortisman (Azalan Bakiyeler) 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 120.000 %40x1/4 12.000 

2014 : 72.000 %40 28.800 

2015 : 43.200 %40 17.280 

2016 : 25.920 %40 10.368 

2017 : 15.552   51.552 (15.552+36.000) 

Toplam :     120.000 

Ayrılmayan Amortisman Tutarı = 36.000 
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SÜRE BAKIMINDAN AMORTİSMAN 

UYGULAMASI ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 

• Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. 

• Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten 

düşük hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 
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Örnek: Mükellef A 2013 yılında 20.000 TL’ye satın aldığı ve faydalı ömrü 5 yıl 

olan makine için azalan bakiyeler usulü ile amortisman ayırmıştır. Ancak 

mükellef 2014 yılında amortisman ayırmamıştır. 2015 ve müteakip yıllarda 

ayırmıştır? Yıllara göre gider yazılacak amortisman tutarını hesaplayınız.  

Bir Yıl Amortisman Ayrılmaması 

Yıllar   
Bakiye 

Değer 

Amortisman 

Oranı 

Ayrılabilecek 

Amortisman Tutarı 

Ayrılan Amortisman 

Tutarı 

2013 : 20.000 %40 8.000 8.000 

2014 : 12.000 %40 4.800 - 

2015 : 7.200 %40 2.880 2.880 

2016 : 4.320 %40 1.728 1.728 

2017 : 2.592 - 2.592 2.592 

Toplam :     20.000 15.800 
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AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMİNİ  

SEÇME VE DEĞERLEME(Mük. Madde 320) 

• İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisinin uygulanabileceği 

belirtilmiştir. 

• Ancak azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebilirken 

normal amortisman yönteminden azalan bakiyeler yöntemine geçilemez. 
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Örnek: (X) A.Ş. işletmesi 12.10.2012 yılında, 100.000 TL bedelle, faydalı ömrü 5 yıl, 

amortisman oranı %20 olan iktisadi kıymet için azalan bakiyeler usulüyle amortisman 

ayırmaya karar vermiş; ancak 2015 yılında bu yöntemden vazgeçerek normal 

amortisman usulüne geçiş yapmıştır. İşletmenin ayırması gereken amortisman 

miktarları aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

 Azalan Bakiyeler Usulünden Normal Amortisman Usulüne Geçiş 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2012 : 100.000 %40 40.000 

2013 : 60.000 %40 24.000 

2014 : 36.000 %40 14.400 

2015 : 21.600 %50 10.800 

2016 : 21.600 %50 10.800 

Toplam :     100.000 
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AMORTİSMAN HESAPLARI (Madde 321) 

• Mükellefler dönem sonunda ayırdıkları 

amortismanları yasal defterlerinde ayrıca 

göstermek zorundadırlar. 

• Envanter defterinin ayrı bir yerinde 

• Amortisman defteri ya da amortisman 

listelerinde gösterebilirler. 

Bunun yanında VUK’un 321’inci maddesinde 

amortisman kaydı konusunda mükelleflere 

seçimlik hak tanınmıştır. 

 
429 



UG 

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ 

KIYMETLERİN SATILMASI (Madde 328) (1) 
• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli ile satılan 

iktisadi kıymetin envanter defterindeki kayıtlı değeri(net defter değeri) arasındaki 
fark kar veya zarar hesabına geçilerek dönem kazancının tespitinde dikkate alınır. 

• Devir(KVK 19 ve 20.md dışında) ve trampa durumunda da iktisadi kıymetler satış 
gibi değerlenecektir. 
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Örnek: (H) A.Ş, maliyet bedeli 120.000-TL ve birikmiş amortismanı 48.000 TL olan 

makinesini yarısı peşin, yarısı vadeli olmak üzeri 90.000-TL’+%18 KDV’ye satmıştır.  

Net Defter Değeri = Maliyet Bedeli - Bir. Amortisman 

Net Defter Değeri = 120.000 - 48.000 

Net Defter Değeri = 72.000 

Kar = Satış Bedeli - Net Defter Değeri 

Kar = 90.000 - 72.000 

Kar = 18.000 

ATİK satış kaydı 

../…/201. 

102 BANKALAR 106.200 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 48.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 120.000 

391 HESAPLANAN KDV 16.200 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 18.000 
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YENİLEME FONU (1) 

1. Yenileme fonu uygulamasının şartları:  

 Yeni İktisadi kıymet alınması mahiyetine göre zaruri 
olmalı 

 Yöneticilerle bu konuda karar verilmiş olmalı ve girişimde 
bulunulmuş olmalı, 

 Bilanço esasına göre defter tutulmalı ve pasifte geçici 
hesap açılmalı, (Ancak Serbest meslek erbabının da 
yararlanabileceği yönünde özelgeler bulunmaktadır.) 

 Yeni alınacak iktisadi kıymet, satışı gerçekleştirilen 
kıymetle aynı cinsten olmalı 
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Örnek: Satılan iktisadi kıymet kamyonet ise ve bunun yerine binek otomobil alınmışsa 

yapılan işlem yenileme değil, yeni bir iktisadi kıymet alınmasıdır. Yenileme fonu 

uygulamasından yararlanılamaz. 
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YENİLEME FONU(2) 

2. Yenileme fonu ayırabilmek için satılan iktisadi kıymetin işin mahiyetine 
göre yenilenmesinin zaruri olması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce 
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması gerekir. 

 Tasfiye halinde bulunan işletmeler için bir iktisadi kıymetin 
yenilenmesinin zaruri olması söz konusu olamaz. Çünkü bu işletmeler 
zaten ekonomik hayattan çekilmek üzeredir. 

 Satış veya sigorta tazminatı alınmasından doğan kar işletmeden çekilmişse,  
yenileme fonu teşkil edilemez.(Özbalcı, VUK) 
 

3. Satış karının hesaplanmasında dikkate alınacak amortisman tutarı, 
zamanında fiilen ayrılmış olan amortismanlardan oluşur. Zamanında 
ayrılarak gider yazılmamış olan amortismanlar satış karının tespitinde 
dikkate alınmaz. Devir ve trampa halinde veya işletme sahiplerince 
işletmeden çekilen  iktisadi kıymet için de aynı şekilde işlem yapılır. 
İşletmeden çekiş halinde satış bedeli yerine iktisadi kıymetin emsal bedeli esas 
alınır. 
 

4. İktisadi kıymet satışı ile yenilemenin aynı yılda olması durumunda 
Maliye Bakanlığı müktezalarına göre pasifte karşılık ayrılması mümkün 
değildir????. DİKKAT: Ör: 03.10.2008 tarih ve 156-104534 sayılı Maliye 
Bakanlığı’nın özelgesi-????Recep BIYIK, Aydın KIRATLI s.416 (Bu özelge 
tutarlı bir özelge değildir. Maliye Bakanlığının yenilemenin yapılabileceği 
süreye ilişkin görüşü ile çelişmektedir.) 
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YENİLEME FONU (3) 

5. Yenilemenin yapılabileceği süreye ilişkinde farklı görüşler mevcuttur. 

 Maliye Bakanlığının görüşü: İktisadi kıymetin satıldığı yıldan başlayarak (bu 
yılda dahil) 3 yıl içinde yenileme gerçekleşmiş olmalıdır. 

 Danıştayın görüşü: İktisadi kıymetin satıldığı yılı takip eden yıldan başlayarak 3 
yıl içinde yenileme gerçekleşmiş olmalıdır. 

 Diğer görüş: Kanunda yıl ifadesi yer aldığı için bir yıl 365 gün olarak dikkate 
alınarak, iktisadi kıymetin satıldığı günü takip eden  3 yıl içinde yenileme 
gerçekleştirilmelidir. 

 

6.Satış kazancı yenileme fonuna alınacak amortismana tabi iktisadi kıymetin yurtdışına  
ihraç edilmek suretiyle satış kazancının döviz cinsinden elde edilmesinde, kur 
farklarının yenileme fonuna etki edip etmediğine ilişkin iki farklı görüş mevcut: 

 

 Görüş: değerlemede oluşan kur farkı geliri olarak ayrıca değerlendirilmeli 

 Görüş:  1 No’lu MSUGT göre ihracatla ilgili olarak dönem içinde ortaya çıkan kur 
farklarının  601 –Yurt Dışı Satışlar Hsp kaydedileceği belirtilmiş olup, aynı şey 
ATİK ‘lerin döviz cinsinden satılması durumunda da geçerli olmalıdır. yani kur 
farkları yenileme fonu ile ilişkilendirilmelidir. 

 

7. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet, amortismana tabi olmalıdır. Bu nedenle  
boş arsa ve arazinin satışından elde edilen gelir yenileme fonuna alınamaz. 
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YENİLEME FONU (4) 

8. VUK’un 328’uncu maddesinde yenileme fonunun pasif 
geçici hesapta en fazla üç yıl tutulabileceği ve her ne sebeple 
olursa olsun bu süre içerisinde kullanılmamış olan karların, 
üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği belirtilmiştir. 

 

9. Yenileme fonu alınan kar 3 yıllık süre içerisinde yeni 
iktisadi kıymet edinilmesinde kullanılması halinde fondaki 
tutar, 3 yıllık süreyle sınırlı olmaksızın yeni alınan iktisadi 
kıymet için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
faydalı ömür ve amortisman oranı dikkate alınarak ayrılacak 
amortismanlara mahsup edilecektir. (Bkz.10.09.2011 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1569 sayılı Özelge.) 

 

10. Yenileme fonu tutarı İktisadi kıymetin satışı ya da alınan 
sigorta tazminatı nedeniyle oluşan kar kadar olabilir. 

 

 

 

 

 

434 



UG 

YENİLEME FONU (5) 
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Örnek: İşletme yenilenmesine karar verdiği ve muhasebede kayıtlı değeri 100.000 TL 

olan makineyi  01.07.2013 tarihinde 150.000 TL+%18 KDV’ye satmıştır. Satıştan elde 

edilen kar özel fon hesabına alınmıştır. İşletme 01.02.2014 tarihinde  180.000 TL yeni 

bir makine satın almıştır.  Eski makinenin  birikmiş amortismanı 50.000 TL’dir. Yeni 

makinenin faydalı ömrü 4 yıldır.  

İşletme ayırmış olduğu özel fonun tamamını yıllar itibariyle ayrılan amortisman 

tutarlarından mahsup edebilecek midir? 

1) Eski makinenin satış kaydı 

01/07/2013 

102 BANKALAR 177.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 50.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 100.000 

391 HESAPLANAN KDV 27.000 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 100.000 

2) Karın Fona Alınması Kaydı 

01/07/2013 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 100.000 

549 ÖZEL FONLAR 100.000 
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YENİLEME FONU (6) 
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3) Yeni Makinenin alış kaydı 

01/02/2014 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 180.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 32.400 

102 BANKALAR 212.400 

4) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2014) 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 45.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 

5) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2015) 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 45.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 

6) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2016) 

31/12/2014 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 35.000 

549 ÖZEL FONLAR 10.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 
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YENİLEME FONU (7) 
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Örnek: Mükellef Bay (A) 15.10.2010 tarihinde işletmesinde kullanılmak üzere 

150.000 TL’ye satın aldığı ve birikmiş amortismanı 120.000 TL olan makineyi, 

15.05.2013 tarihinde KDV hariç 80.000 TL bedelle satmıştır. Bu makinenin satılması 

sonucunda sağlanan 50.000 TL kar, yenileme fonu olarak ayrılmış ve bu fon 

09.10.2014 tarihinde kullanılarak 200.000 TL’ye ayni nitelikte makine satın alınmıştır. 

Yeni satın alınan makineyi ise 10.11.2015 tarihinde 170.000.-TL bedelle satılmıştır. 

Makinelerin fayda ömrü 5 yıldır. Mükellef normal amortisman usulü uygulamaktadır. 

1) Makine satış kaydı 

15/05/2013 

102 BANKALAR 94.400 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 120.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 150.000 

391 HESAPLANAN KDV 14.400 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 50.000 

2) Karın Fona Alınması Kaydı 

15/05/2013 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 50.000 

549 ÖZEL FONLAR 50.000 
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YENİLEME FONU (8) 
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6) Mahsup Edilemeyip Fonda Kalan Tutarın Gelir Kaydı 

10/11/2015 

549 ÖZEL FONLAR 10.000 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 10.000 

5) Makinenin satış kaydı 

10/11/2015 

102 BANKALAR 200.600 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 200.000 

391 HESAPLANAN KDV 30.600 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 10.000 

3) Yeni Makinenin alış kaydı 

09/10/2014 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 200.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 36.000 

102 BANKALAR 236.000 

4) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 40.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 40.000 
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DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (1) 

Tahsil imkanı bulunmayan, değerini tamamen 

kaybetmiş nitelikte senetli ve senetsiz alacaklardır. 

VUK’a göre; 

Kazai bir hükme ya da 

Kanaat verici bir vesikaya göre  

tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz 

alacaklardır. 

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz 

alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. 
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DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (2) 

Kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda ise kanunda 

yeterli açıklık bulunmamaktadır. Ancak, vergi hukuku uygulaması bakımından 

kanaat verici vesikalara örnek olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir.(Bkz. 

06/04/2015 ve 62030549-125[6-2013/354]-627sayılı İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı Özelgesi) 

 

• Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni 

Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında 

verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair sulh 

hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı, 

• Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına 

dair mahkeme kararı, 

• Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş 

belgeler, 

• Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, 
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DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (3) 

     (Devamı) 

• Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir 
malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak, 

• Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat 
dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme 
talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu 
yazısı, 

• Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve 
inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini 
gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile 
alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak 
zarar kaydı mümkün değildir.) 

• Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili 
masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas 
kararına ilişkin belgeler. 
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DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (3) 

• Değersiz alacakların bu duruma düştükleri yılda zarar yazılmaları 
gerekmektedir. İlgili oldukları yıl zarar yazılmayan değersiz alacağın 
izleyen dönemlerde zarar yazılması mümkün değildir. 

• Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan 
ve hatır senetlerinden doğan alacakların değersiz alacak olarak 
değerlenmesi ve zarara geçilmesi mümkün değildir. 
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Örnek: (T) Ltd. Şti’nin, (G) Ltd. Şti’ye senetsiz 100.000 TL borcu bulunmaktadır. (T) 

Ltd. Şti., 06.08.2013 tarihinde icra tetkik merciine başvurarak, konkordato talebinde 

bulunmuştur. Konkordato anlaşması Ticaret Mahkemesi’nce 17.11.2013 tarihinde 

onaylanmıştır. Konkordato anlaşmasında (T) Ltd. Şti’nin borçlarının % 60’ını ödemek 

suretiyle tüm borçlarından kurtulacağı belirtilmiştir. 

Alacaklı (G) Ltd. Şti. için 40.000 TL değersiz alacağa dönüşmüştür. (G) Ltd. Şti. 

40.000 TL değersiz alacağını 2013 hesap döneminde gider yazmak suretiyle yok 

edebilecektir. 
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(1) 

1. Alacağın, ticari ve ya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 
ile ilgili olması gerekir ve mükellefler bilânço esasına göre defter 
tutmaları gerekir. (İşlet. Hsp Esası Karşılık Ayıramaz) 

– Alacağın işletmenin faaliyetiyle ilgili olması ve ticari veya zirai 
faaliyetin normal icapları dâhilinde doğmuş olması gerekir. 

– Karşılık ayrılacak alacağın daha önceden hâsılat olarak kaydedilmesi 
gerekir. Avans olarak verilen dolayısıyla hâsılat hesaplarına intikal 
ettirilmemiş bir alacak için şüpheli hale gelmesi durumunda karşılık 
ayrılması mümkün değildir. (Aksi  özelgeler verilmektedir.) 

– İşletme sahiplerinin şahsi alacakları için şüpheli alacak karşılığı 
ayırmaları mümkün değildir. 

– Gerçek bir mal teslimi ya da hizmet ifasından doğmayan ve sadece 
ticari ilişkiler nedeniyle firmaların birbirlerine finansman alanında 
yardımcı olmak için verdikleri ve “hatır senedi” olarak tabir edilen 
senetlere dayanan alacaklar için karşılık ayrılması mümkün değildir. 

– İştiraklerden Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılmasında faaliyet konusu 
(emtia alım – satımı ya da belli bir hizmetin ifası) ile ilgili ise karşılık 
ayrılabilir. Bunun haricinde holdinglerin ya da diğer kurumların kredi 
sağlama, kefalet ve ya diğer türlü bir borç – alacak ilişkisinden doğan 
ve şüpheli hale gelen alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmaları 
mümkün değildir. 
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(2) 

2. Alacağın icra veya dava aşamasında olması gerekir. 

– Alacağın vadesi gelmiş olmalıdır. alacaklar iflasın 
açılması ile birlikte muaccel hale geleceklerinden alacağın 
vadesinin karşılık ayrılması noktasında bir önemi 
bulunmamaktadır.) 

– Ciddi bir takip yapılmalıdır.  

– Şüpheli alacak karşılığı ayırmadaki dava ya da icra 
aşamasında olma koşulu alacakların iflas masasına 
kaydettirilmesi halinde de gerçekleşmiş olur. 

– Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için değerleme 
günündeki tasarruf değerleri üzerinden karşılık ayrılabilir. 

– Şahsi kefaletle teminat altına alınmış bir alacak için borçlu 
yanı sıra kefil hakkında da icrai takibat yapılmadan şüpheli 
alacak karşılığı ayrılamaz. (Kefil kolektif şirket ise şirketin 
tüzel kişiliği yanı sıra ortaklara da takip yapılmalı) 
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(3) 

3. Dava veya icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar için yapılan 
protesto ve yazı ile birden fazla kez istenilmiş olması gerekir. 
– Küçük alacak: alacağın takibi için yapılması gereken avukatlık ücreti, noter ve 

posta masrafı, yargı harcı gibi giderlerin toplamının dikkate alınması 
gerekmektedir.( 284 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) Ancak dava ve icra 
masraflarının alacaklının açtığı dava ve başlattığı icranın lehine sonuçlanması 
neticesinde borçlu tarafından ödendiği düşünüldüğünde hiçbir alacağın dava ve 
icra masrafına değmeyecek derecede küçük olmadığı 

– Noter kanalı ile yapılan protesto ya da yazı borçluya ulaşmış olmalıdır. 

4. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine 
göre  pasifte bir hesapta karşılık ayrılabilir 
 

5. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılan kısmın teminattan arta kalan tutarla 
sınırlı olması gerekir. 

– Şahsi kefalet, banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği vb. birçok unsur 
teminat olarak sayılabilir. 

– Kanunda net bir belirleme yapılmadığından alacağın sigortalı olması da teminat 
hükmünde kabul edilebilir. 

6. Karşılığın hangi alacağa ait olduğunun karşılık hesabında gösterilmesi gerekir. 
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(4) 
7. Karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılması gerekir. 

– İdarenin görüşü: alacak şüpheli hale geldiği dönemde karşılık 
ayrılmalıdır. 

– Danıştayın görüşü: şüpheli hale geldiği kesin olan alacaklar için 
herhangi bir yılda karşılık ayrılabilir. 

8. KDV’den kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi 
için; alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi 
beyannamelerinde beyan edilmesi gerekir. 

9. Yurt Dışından Olan Alacaklara Karşılık Ayrılması için alacağın dava ve 
icra safhasında olunduğunun ispatı önemlidir. (Dış temsilciler vasıtası ile 
tevsiki zorunlu) 

– Asıl alacağa bağlı olarak oluşan kur farkları için de karşılık aynı 
prosedür çerçevesinde ayrılabilir.  

10. Kamu Kurumlarından Olan Alacaklara şüpheli alacak karşılığı 
ayrılmasında, Vergi İdaresinin görüşü  alacağın mutlaka tahsil edileceği 
gerekçesi ile karşılık ayrılamayacağı yönündedir. 

11. Karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları, 
tahsil edildikleri dönemde kar/zarar hesaplarına intikal ettirilir.  

12. Tahsil imkanı kalmayan yani değersiz alacak haline gelen şüpheli 
alacaklar karşılık hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır. 
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Örnek: (A) Ltd. Şti’ nin 2013 hesap döneminde dava konusu yaptığı 80.000 TL kayıtlı 

değeri olan senetli ticari alacağı için hesap dönem sonunda  karşılık ayırmaya karar 

vermiştir. İzleyen yıl 26.05.2014 tarihinde söz konusu alacağın 55.000 TL’si tahsil 

etmiştir. Karşılığın geriye kalan kısmı olan 25.000 TL’nin 31/03/2015 tarihinde verilen 

mahkeme kararı ile tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 

1) Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi 

…/…/2013 

128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 80.000 

121 ALACAK SENETLERİ 80.000 

2) Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrılması 

31/12/2013 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 80.000 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 80.000 

3) Şüpheli Alacağa Tahsili ve Konusu Kalmayan Karşılık 

26/05/2014 

102 BANKALAR 55.000 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 55.000 

128 ŞÜP. TİC. ALACAKLAR 55.000 

644 KONUSU KAL. KARŞ. 55.000 

4) Şüpheli Alacağın Değersiz Alacağa Dönüşmesi 

31/03/2015 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 25.000 

128 ŞÜP. TİC. ALACAKLAR 25.000 
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VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Madde 324) (1) 

• Bir konkordato veya sulh anlaşmasına 

istinaden alınmasından vazgeçilen alacaklar, 

borçlu nezdinde pasif bir hesapta 3 yıl 

bekletilebilir. 

• Bu üç yıl içinde zararlarla mahsup edilemeyen 

vazgeçilen alacaklar, mukayyet değeri 

üzerinden kara aktarılmak suretiyle sona 

erdirilir. 
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VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Madde 324) (2) 
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Örnek: (X) A.Ş., 2011 yılında müşterisi (Y) A.Ş.’ye 30.000 TL tutarında ticari 

mal satmış ve daha sonra ödeme güçlüğüne düşen (Y) A.Ş, aynı yıl içinde 

konkordato ilan etmiştir. Bu aşamada konkordato anlaşmasına göre alacağın 

12.500 TL tutarındaki kısmının tahsilinden vazgeçilmiştir. (Y) A.Ş. 2011 

yılında 2.500 TL, 2012 yılında 3.000 TL tutarında zarar, 2013 yılında da 1.500 

TL kar etmiştir.  

1) Değersiz Alacağın Gider Yazılması 

…/…/2011 

689 DİĞER OL. DIŞI GİD. VE ZAR. 12.500 

120 ALICILAR 12.500 

 (X) A.Ş.’nin (Alacaklı) kayıtları :  

2) Gider Hesabının Dönem Sonunda Kapatılması 

31/12/2011 

690 DÖNEM KARI/ZARI 12.500 

689 DİĞ. OL.DIŞ. GİD.VE Z. 12.500 
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1) Vazgeçilen Alacağın Fon Hesabına Alınması 

…/…/2011 

320 SATICILAR 12.500 

549 ÖZEL FONLAR 12.500 

2) 2011 Yılı Zararı ile Fon Tutarının Mahsubu 

31/12/2011 

549 ÖZEL FONLAR 2.500 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 2.500 

 (Y) A.Ş.’nin (Borçlu) kayıtları :  

3) 2012 Yılı Zararı ile Fon Tutarının Mahsubu 

31/12/2012 

549 ÖZEL FONLAR 3.000 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 3.000 

4) 2013 Yılında Fonun Kara Aktarılması 

31/12/2013 

549 ÖZEL FONLAR 7.000 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 7.000 
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• Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Soru ve Cevapları, Tesmer Yayın No:77, 2. Baskı, 2008, 

• Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Soru ve Cevapları, www.tesmer.org.tr 

• Mevlüt ÖZER, Denetim Cilt I-II, Ankara,1997 

• Makaleler 
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Başarılar Dileriz. 

 

 
 

 

 

İletişim:umit.guner@vdk.gov.tr 
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